ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 5 DE AGOSTO DE 1997.---------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
Secretario:
D. Jaime Bascoy Liste.

Na casa do concello de Teo, a cinco
de agosto de mil novecentos noventa e sete.--------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de catro dos
membros que a compoñen, a fin de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada para este día.-Escusaron a súa asistencia os concelleiros D. Manuel Tallón Rego e D. Mario Fandiño
Pazos.-----------------------------------------------------Asiste o Secretario da Corporación, D. Jaime Bascoy Liste.------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
aprobalo tal como foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.---------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de
Goberno aprobou as seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------a) A SEUR, por portes de documentos ó concello de Vilagarcía, mil cento setenta e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A "J. TEO AMATE", por utensilios e ferramentas para obras, dezanove mil seiscentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------c) A "AUTOBUSES DE CALO", por bono-bus (curso 96-97),. trinta e tres mil setecentas
vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------d) A FENOSA, por luz de escolas, cento dezaseis mil novecentas vinteoito pesetas.-------e) A "LA UNIÓN MADRILEÑA", por concerto médico, catrocentas cincuenta e oito mil
noventa e tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------f) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------g) A GESTETNER, facturación por fotocopias (mes de xuño), corenta e dúas mil setecentas sesenta e tres pesetas.----------------------------------------------------------------------------------h) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, duascentas vinteoito mil trescentas trinta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------i) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por arranxo da furgoneta do concello, catro mil seiscentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------l) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra de Raxó,
oitenta e dúas mil duascentas dezaseis pesetas.------------------------------------------------------------m) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra de Carballal-Calo, vinteoito mil corenta e nove pesetas.----------------------------------------------------------

n) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Raxó, oitenta e sete mil duascentas corenta e unha pesetas.----------------------------------------------ñ) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de xullo), tres mil oitocentas pts.--o) A "RAMÓN F. FERNÁNDEZ, S.L.", por obras realizadas en Bamonde, Parque Montouto e lavadeiro de Oza, un millón seiscentas setenta mil catrocentas pesetas.----------------------p) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, trinta e sete
mil novecentas noventa pesetas.------------------------------------------------------------------------------q) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", pago de peaxes, tres mil setenta pesetas.------r) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas nunha masa común de
Carballal-Calo, cincocentas noventa e cinco mil setecentas dezaoito pesetas.------------------------s) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bacheo de camiños en Recesende,
Feros, Castres, cemiterio de Oza a Santa Eufemia, de Oza a Vilanova, de Raxó a Tras do Exo e
Penelas, de Casalonga a Picalgaio, de Francos ó límite con Brión e camiño interior en Francos,
dous millóns cincocentas setenta e dúas mil novecentas trinta e oito pesetas.-------------------------t) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por retirada de escombro onda a capela de
Raxó e asfaltado de camiños en Folgueiras, Francos, Oseve e onda o colexio de Calo, un millón
sesenta e nove mil trescentas sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------u) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza de vertedeiros incontrolados
de lixo, setenta e dúas mil trescentas oitenta e catro pesetas.--------------------------------------------v) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza dunha gabia e construcción
dunha arqueta nun camiño de Tarrío-Recesende, dezaseis mil duascentas corenta pesetas.---------x) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de escaleiras, varandas e
plaqueta en beirarrúas en diversas zonas dos Tilos, un millón seiscentas cincuenta e cinco mil
cincocentas sesenta e seis pesetas.---------------------------------------------------------------------------z) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas na pista de acceso ó
campo da festa de Cacheiras, catro millóns oitocentas sesenta e cinco mil cincocentas catro pts.-aa) A CORREOS, por franqueo da correspondencia municipal, vinteúnha mil cento nove
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------ab) A "SERMÁTICA", por un PC e unha impresora para as oficinas municipais, duascentas setenta e cinco mil seiscentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------------3.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:----------------------------------------a) Certificación nº 1 e única da obra "Alcantarillado de Ribeira-Feros" (P.O.S.-1997), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de tres millóns cincocentas
corenta e cinco mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------b) Certificación única da obra "Urbanización polideportivo de Calo" (Subvencións a concellos para pequenos investimentos), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez
por importe de dous millóns catrocentas setenta e cinco mil setecentas pesetas.----------------------c) Certificación nº 1 e única da obra "Escaleiras entre as unidades 1 e 3 dos Tilos" (Sub
vencións a concellos para pequenos investimentos), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de cincocentas noventa e oito mil pesetas.-------------------------------4.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concede-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) Á ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "O CASTRO", para acondicionamento do baixo da
casa social, oitocentas mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------b) Á COMISIÓN DE FESTAS DE SOLLÁNS, para celebración da XIX Carreira Pedestre, corenta mil pesetas e mais un trofeo.--------------------------------------------------------------------c) Á SOCIEDADE DEPORTIVA "IRMANDADE", de Oza, a conta da subvención anual
para actividades e instalacións deportivas, duascentas mil pesetas.-------------------------------------d) Á ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL "O CACHÓN", de Vilar de Calo, subvención
para materiais ofimáticos, cincuenta mil pesetas.-----------------------------------------------------------

e) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "CRUCEIRO DE MONTE", de Monte-Cacheiras, para
actividades culturais, duascentas mil pesetas.--------------------------------------------------------------5.- SOLICITUDES DE SUBVENCIÓNS Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA.-----------------------------------------------------------------------------------------a) Vista a convocatoria de subvencións da Excma. Deputación Provincial da Coruña,
inserta no Boletín Oficial da Provincia nº 159, do 12-7-97, pola que se establece a convocatoria
de programas dirixidos a concellos para actividades e investimentos durante 1998, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos catro membros asistentes, sendo o número legal o de seis, acorda:
1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial da Coruña, ó abeiro da convocatoria citada, subvencións para os seguintes programas:--------------------------------------------------------------a) CULTURA.- Para actividade xeral, infraestructura e equipamento, "Noite de cine",
"Exposicións itinerantes" e "Circuito de actuacións musicais e teatrais".------------------------------b) DEPORTE.- Para actividade xeral, infraestructura e equipamento e contratación de
animadores xuvenís.--------------------------------------------------------------------------------------------c) SERVICIOS SOCIAIS.- Para mantemento e actividade xeral, infraestructura e equipamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) PROMOCIÓN ECONÓMICA.- Para infraestructura e equipamento.----------------------2º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------b) Vista a convocatoria de subvencións da Excma. Deputación Provincial para Servicios
Sociais municipais, inserta no Boletín Oficial da Provincia nº 159, de 12-7-97, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:--------------------------------------------------------a1º.- Solicitar, ó abeiro da citada convocatoria, unha subvención de vintetrés millóns
cento corenta e unha mil cento catorce pesetas para os Servicios Sociais deste concello, cantidade
que se desglosa nas seguintes partidas:----------------------------------------------------------------------- Persoal........................................................................... 3.314.567 pesetas.------------------ Axuda no fogar.............................................................. 3.045.000 pesetas.------------------ Prevención e inserción................................................... 1.500.000 pesetas.----------------- Actividades da terceira idade e minusválidos..................2.031.500 pesetas.----------------- Centro sociocultural e da terceira idade........................13.250.047 pesetas.----------------2º.- Solicitar así mesmo a sinatura dun convenio para a construcción do citado centro sociocultural.-------------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------6.- ESCRITO DA ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "O CASTRO".- Dada conta de
escrito da A.VV. "O Castro", de Recesende, no que solicita axuda financeira para a construcción
dun muro de contén (que se aproveitaría como grada) na pista polideportiva de Recesende e para
rodea-la pista cun valado metálico, a Comisión de Goberno acorda comunicarlles que algunha
das obras para as que solicitan subvención vai ser realizada por este concello.-----------------------7.- SUBVENCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE CONTEDORES.- O Sr. Presidente dá
conta de que a Excma. Deputación Provincial lle concedeu a este concello unha subvención de
3.828.000 pts. para a adquisición de contedores de vidro e papel.---------------------------------------

A Comisión de Goberno dáse por enteirada e acorda facultar a D. Armando U. Blanco
Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para solicitar de tres empresas catálogos de modelos e
presupostos de contedores a fin de acorda-la adquisición dos que resulten máis convenientes.----8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e cincuenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 13 DE AGOSTO DE 1997.--------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Manuel Tallón Rego
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
Secretario:
D. Jaime Bascoy Liste.

Na casa do concello de Teo, a trece
de agosto de mil novecentos noventa e sete.--------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada para este día.---------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.-----------------Asiste o Secretario da Corporación,
D. Jaime Bascoy Liste.-----------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretario manifesta que nos Sres. asistentes, en vez dos concelleiros Sres. Tallón
Rego e Fandiño Pazos, deben figurar os Sres. Neira Picallo e Mallo González.----------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aproba-lo antedito borra
dor, unha vez realizada a corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente.----------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras en pistas de Reborido, Arieira
(Balcaide) e igrexa dos Tilos a Montouto, un millón noventa e nove mil seiscentas noventa e
cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------b) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Cacheiras o día 31
de xullo de 1997, cento dezaseis mil pesetas.--------------------------------------------------------------c) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Lampai o día 26 de
xullo de 1997, cento dezaseis mil pesetas.------------------------------------------------------------------d) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga subministrada para escolas, quince mil seiscentas dezanove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------e) A "MULTICENTRO PERNAS", por botas e bolsas subministradas para obreiros municipais, mil cento setenta e cinco pesetas.------------------------------------------------------------------f) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, duascentas oito mil seiscentas sesenta e unha pesetas.--------------------------------------------------------------g) A "MULTICENTRO PERNAS", por vestiario para obreiros e utensilios para obras,
cento cincuenta e dúas mil cincuenta e catro pesetas.------------------------------------------------------

h) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------i) A "INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación de
alumado (tres farolas) en Campos-Teo, cento setenta mil cincocentas cincuenta e cinco pesetas.-l) A "INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación
dunha farola en Cerdeira, cincuenta e tres mil novecentas corenta e seis pesetas.--------------------m) A "INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación
dunha farola en Vilariño, trinta e oito mil duascentas oitenta pesetas.---------------------------------n) A "INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación
dunha farola en Mallos, cento setenta e seis mil trescentas vinte pesetas.------------------------------ñ) A "INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación de
tres farolas en Noceda, cento noventa e sete mil setecentas noventa e dúas pesetas.-----------------o) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por pastillas de freno, aceite e líquido
de frenos para o tractor, tres mil cento vintecinco pesetas.-----------------------------------------------p) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza de xardíns públicos do concello,
catrocentas sesenta e catro mil pesetas.---------------------------------------------------------------------q) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por colocación de programadores para rego
automático e casetas protectoras no parque dos Tilos, duascentas catorce mil seiscentas pts.------r) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra subministrada para unha obra de Balcaide, cinco mil seiscentas setenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------s) a "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra de Raxó,
setenta e tres mil cincocentas trinta pesetas.----------------------------------------------------------------t) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras, corenta mil
cento unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------u) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible subministrado para
vehículos municipais, sesenta e cinco mil cincocentas oitenta e cinco pesetas.-----------------------v) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para diversas obras, cento
cincuenta mil duascentas dezasete pesetas.-----------------------------------------------------------------x) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de Solláns,
dezasete mil catrocentas cincuenta e oito pesetas.---------------------------------------------------------z) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de Carballal,
trescentas corenta e catro mil catrocentas noventa pesetas.----------------------------------------------aa) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de Raxó,
cento sesenta mil setecentas corenta e sete pesetas.-------------------------------------------------------ab) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de Raxó,
trescentas unha mil cincocentas cincuenta e catro pesetas.-----------------------------------------------ac) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras de abastecemento de auga en
varios tramos de la C-541 (zonas de Cacheiras e Recesende), un millón catrocentas cincuenta e
cinco mil oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------ad) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por sacos e cantimploras para campamentos infantís, cincuenta e dúas mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------ae) A "AUTOS BREA", por alugueiro dun vehículo para extinción de incendios (mes de
xullo), cento dezaseis mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------af) A "SONDEOS GUERRA", por construcción dun pozo de auga no campo do San Martiño, trescentas vintenove mil catrocentas corenta pesetas.-----------------------------------------------ag) A "SONDEOS GUERRA", por construcción dun pozo con bomba e caseta en Carballal-Calo, catrocentas sesenta e catro mil pesetas.---------------------------------------------------------ah) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por útiles e ferramentas subministrados para obras municipais, cincuenta e sete mil cento setenta e unha pesetas.-------------------------------------------------ai) A D. JOSÉ VÁZQUEZ CALVO, por saca de escombro do lavadeiro do San Martiño e
do campo da feira, seis mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------

al) A D. SERAFÍN CASTELAO VARELA, por estendido de zahorra no campo do San
Martiño e limpeza do antedito campo con motivo da celebración da festa do Cabalo, doce mil
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concede-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) A VECIÑOS DE LAMPAI, para colocación dunha nova porta na igrexa parroquial,
trescentas mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------b) Á SOCIEDADE RECREATIVA DE CALO, a conta da subvención anual para instalacións e actividades culturais e deportivas, un millón de pesetas.----------------------------------------4.- ACONDICIONAMENTO DUNHA MASA COMÚN.- Tamén por unanimidade, a
Comisión de Goberno acordou levar a cabo as obras de limpieza e acondicionamento dunha masa
común que posúe este concello en Lamas-Cacheiras, a fin de instalar nela unha área recreativa
con tódolos seus compoñentes.-------------------------------------------------------------------------------5.- RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO DO COLEXIO DOS TILOS.- A Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda contratar con "Bravo Restauraciones, S.L." o
arranxo de mobiliario do colexio de EXB dos Tilos, no prezo total de catrocentas noventa e sete
mil seiscentas corenta pesetas, I.V.E. incluído.------------------------------------------------------------6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 27 DE AGOSTO DE 1997.--------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
Secretario:
D. Jaime Bascoy Liste.

Na casa do concello de Teo, a vintesete de agosto de mil novecentos noventa e sete.--Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de catro dos seis
membros que a compoñen, a fin de celebra-la
sesión ordinaria supletoria convocada para este día.
Escusaron a súa asistencia os concelleiros D. José Manuel Neira Picallo e D. Manuel
Tallón Rego.---------------------------------------------Asiste o Secretario da Corporación, D. Jaime Bascoy Liste.------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formularlle observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
aprobalo tal como foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.---------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de
Goberno aprobou as seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------a) A "COMUCA, S.L.", por materiais para construcción de berarrúas, cento vintesete mil
setenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------b) A "JOYERIA DE FRANCISCO", por pins do concello, catrocentas trinta mil seiscentas cincuenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------c) A "JOYERÍA DE FRANCISCO", por un trofeo para a concentración mototurística,
vintenove mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------d) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do concello, dezasete mil trescentas setenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono do centro médico de Cacheiras, nove mil
seiscentas trinta e tres pesetas.--------------------------------------------------------------------------------f) A "PUBLICIDAD ALFONSO GARCÍA", por inserción de cuñas publicitarias na
Radio Galega con motivo da Festa do Cabalo, vintenove mil pesetas.---------------------------------g) A FENOSA, por luz de escolas, dez mil cincuenta e unha pesetas.-------------------------h) A GESTETNER, por papel para a fotocopiadora, setenta e catro mil sesenta e seis pts.i) A "RODIÑAS MILLADOIRO, S.L.", por ferro e cemento para obras, oito mil novecentas tres pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------l) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por alugueiro dunha pala retro para unha obra
de Calo, cento trinta e nove mil duascentas pesetas.------------------------------------------------------m) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono da consistorial, dúas mil oitocentas oitenta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------n) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, once mil oitocentas dezaoito pts.--

ñ) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", pago de peaxes, catro mil cincuenta e dúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------o) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por inserción de anuncios no B.O.P.,
catro mil cento sesenta e tres pesetas.------------------------------------------------------------------------p) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, sete mil trescentas pesetas.---------------------------------------------------q) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, setenta e dúas mil duascentas trinta e unha pesetas.----------------------r) A "GRANITOS CORA, S.L.", por material subministrado para obras, catorce mil noventa e catro pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------s) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación dun anuncio con motivo da Festa do
Cabalo, cincuenta e oito mil pesetas.------------------------------------------------------------------------t) A "CONSTRUCCIONES RÍO COU, S.L.", por materiais subministrados para acondicionamento do campo do San Martiño para a celebración do concurso cabalar, duascentas cincuenta e catro mil seiscentas vinte pesetas.-----------------------------------------------------------------u) A "PRECON, S.A.", por gradas para o polideportivo de Calo, un millón setecentas
corenta e unha mil setecentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------------v) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Bamonde o día
15-8-97, cento dezaseis mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------x) A"INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Luou o día 15-8-97,
cento dezaseis mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------z) A "VIPROGA, S.A.", por servicio de vixiancia e seguridade para a Festa do Cabalo,
setenta e cinco mil catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------aa) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por acondicionamento da pista de Castres
a Cepeda, Monte Pelado, Bamonde e Oza, bacheo no camiño francés (Bamonde) e asfaltado de
pistas en Fornelos, Chaodorrío, San Domingo e pista de Fornelos a Vilela, dous millóns novecentas vinteoito mil trescentas cincuenta e tres pesetas.------------------------------------------------------ab) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por apertura de gabia para colocación de
tubos de formigón en San Domingo, catrocentas sesenta e unha mil trescentas trinta e oito pts.---ac) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por desmonte para zapata no campo da
festa de Teo e limpeza do de Bamonde, oitenta mil setecentas trinta e seis pesetas.-----------------ad) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por drenaxe dos camiños de Monte
Pelado, Picalgaio e Eo dos Ferreiros, seiscentas vinteseis mil setecentas corenta e oito pesetas.---ae) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono da consistorial, cento noventa e oito mil cincocentas sesenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------af) A "INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación de
liña eléctrica para alumado na masa común de Carballal, cento noventa e catro mil catrocentas
setenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ag) A "INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por cambio de sitio
dun poste para acometida eléctrica ó centro médico de Calo, corenta e nove mil oitocentas oitenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ah) A "INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por cambio de sitio
de dous postes de alumado en Olveira, sesenta e tres mil corenta e oito pesetas.---------------------ai) A "INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación dun
proxector na capela de Raxó, cincuenta mil cincocentas noventa e oito pesetas.---------------------al) A "INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación de
dúas farolas ornamentais onda a escola de Galanas, cento vintecinco mil duascentas sesenta pts.-am) A "INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación
dunha farola en Ameneiro, noventa e seis mil oitocentas sesenta e seis pesetas.----------------------an) A D. ANTONIO CASTROAGUDÍN VALLADARES, suplido por un xogo de chaves
para o pozo do San Martiño, catrocentas cincuenta pesetas.---------------------------------------------añ) A "BRAVO RESTAURACIONES", por arranxo de parte do mobiliario do colexio
dos Tilos, trescentas dez mil oitocentas oitenta pesetas.---------------------------------------------------

3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A D. ANTONIO PIÑEIRO DE LA TORRE, para legalización da súa vivenda unifamiliar construída en Pontevea-Reis, segundo o trámite de excepción realizado e de acordo co proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jorge R. Goyeneche Foregger.-----------------------b) A "MADERAS CAJARAVILLE, S.L.", para instalación soterrada de conducción eléctrica paralela ó borde exterior do valado da súa finca situada en Pontevea-Reis, debendo suxeitarse ás condicións impostas pola Demarcación de Estradas da Xunta de Galicia en relación coas estradas C-541 e AC-241, coa obriga de repoñe-lo pavimento en perfectas condicións e face-la
conducción sobre a zona paralela ás aliñacións fóra da calzada.----------------------------------------c) A D. CAMILO IGLESIAS LÓPEZ, para substitución do tellado e de nove ventás e
adecentamento de fachadas da súa vivenda situada en Tribaldes, 18-Bamonde e construcción dun
galpón agrícola de 24 m2 anexo a esta, debendo realiza-las obras na vivenda sen modifica-lo seu
volume actual e sen que afecten á súa estructura, e construí-lo galpón á distancia mínima de 3
metros a contar dos lindes con outras fincas e a 8 metros do eixe da vía pública.--------------------d) A D. RAMÓN VIEITES CASTIÑEIRAS, para retellado do cuberto de 50 m2 anexo á
súa vivenda situada en Vila Verde-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual
da edificación e sen que afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------e) A D. TOMÁS LUEIRO MUIÑAS, para arranxo do tellado da súa vivenda situada en
Vilar de Calo-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e
sen que afecten á estructura desta.----------------------------------------------------------------------------f) A D. JAIME RODRÍGUEZ SEOANE, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Igrexa-Luou, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Parga García, non puidendo comeza-las obras mentres
non presente no concello o correspondente proxecto de execución; deberán terse en conta así
mesmo as limitacións impostas polas Normas Subsidiarias vixentes no referente ó número de
construccións en solo non urbanizable de núcleo, e non se fará uso do taller mentres non sexa
concedida a preceptiva licencia de apertura de establecemento.-----------------------------------------g) A D. FLORENTINO MOSQUERA FERRO, para construír unha rampa de entrada á
súa finca situada en Cacheiras, debendo instalarlle tubería de 40 cm. de diámetro separada o máis
posible do eixe da pista e situa-lo pavimento nivelado na mesma altura có firme da pista entre o
borde desta e o cerramento da leira.--------------------------------------------------------------------------h) A "CAIXA GALICIA", para colocación dun caixeiro automático na fachada do seu
edificio situado en Pontevea-Reis, debendo realiza-las obras sen que estas afecten á estructura da
edificación.------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. BENITO A. LÓPEZ DE ABAJO RODRÍGUEZ, para construír unha vivenda
unifamiliar en Portoameneiro-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polos arquitectos D. Óscar Andrés Quintela e Dª Lourdes Pérez Castro,
non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de
execución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------l) A D. ELISEO OTERO E D. ANTONIO CASTRO, para construír un edificio de
dez vivendas, local libre e trasteiros, na súa leira situada en Montouto-Cobas-Cacheiras, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------a) Cumpri-las condicións de aliñacións, rasantes, volumes, etc. contidas no Estudio de
Detalle aprobado polo pleno do concello na sesión extraordinaria celebrada o 29 de maio de
1997.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Construí-lo edificio suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola
arquitecta Dª Carmen Prieto Palmeiro, non puidendo comeza-las obras mentres non se presente
no concello o correspondente proxecto de execución e o nomeamento dos técnicos directores da
obra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Aporta´la documentación seguinte, condicionada á concesión da licencia:----------------1) Escritos ós que fai referencia o art. 40 do Regulamento de Xestión Urbanística.---------2) Aval polo valor total do custo da urbanización, que se avalia na memoria aportada, deducida a cantidade correspondente ás obras xa feitas (1.950.076 pts.).---------------------------------3) Ingresar en arcas municipais a cantidade de nove millóns cento vintecatro mil vintecinco pesetas en concepto de aproveitamento urbanístico.--------------------------------------------------4.- LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.--------------------------a) Visto o expediente tramitado a instancia de D. GENARO SANTASMARINAS DEVESA, veciño de Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento
dedicado a CAFÉ-BAR nun local situado en Pite-Lucí deste concello.--------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------b) Visto o expediente tramitado a instancia de Dª MERCEDES MIRANDA MARTÍNEZ,
veciña de Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento
dedicado a CAFÉ-BAR nun local situado en Piro, 7-Oza deste concello.-----------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente nas arcas do concello, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.------------------5.- LICENCIA DE VADO.- Visto escrito de D. JOSÉ LUIS GARCÍA REGO, nº 1666
de 15-7-97, no que solicita licencia para instalar un sinal de VADO PERMANENTE na fronte da
finca onde está situado o establecemento que rexe, dedicado a SUPERMERCADO, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a licencia que solicita, debendo
ingresar anualmente en arcas municipais as taxas municipais correspondentes, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.---------------------------------------------------------------------------------6.- SUBVENCIÓN.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
aboarlle ó Centro Cultural "Rosalía de Castro" de Cacheiras un millón de pesetas a conta da subvención anual para instalacións e actividades culturais.--------------------------------------------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e corenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 3 DE SETEMBRO DE 1997.-----------------------------------------Na casa do concello de Teo, a tres de
SEÑORES ASISTENTES:
setembro de mil novecentos noventa e sete.--------Alcalde-Presidente:
Sendo as vinte horas, e baixo a presiD. Armando U. Blanco Martínez.
dencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Concelleiros:
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a CoD. José Luis Mallo González
misión de Goberno, coa asistencia de catro dos seis
D. Antonio Castroagudín Valladares
membros que a compoñen, a fin de celebra-la
D. Mario Fandiño Pazos.
sesión ordinaria supletoria convocada para este día.
Secretaria:
Escusaron a súa asistencia os conceDª Rosa Parajó Liñares.
lleiros D. José Manuel Neira Picallo e D. Manuel
Tallón Rego.---------------------------------------------Asiste como Secretaria Dª Rosa
Parajó Liñares por ausencia do da Corporación, D. Jaime Bascoy
Liste.----------------------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formularlle observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
aprobalo tal como foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.---------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de
Goberno aprobou as seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------a) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por utensilios e ferramentas subministrados para obras,
trece mil cento vintecatro pesetas.----------------------------------------------------------------------------b) A SEUR, por portes de documentación á Cruz Vermella na Coruña, novecentas catro
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra na ponte
da Dorna, cincuenta mil seiscentas noventa e nove pesetas.---------------------------------------------d) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra en Bamonde, setenta e nove mil dezanove pesetas.---------------------------------------------------------------e) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra no campo da festa de Teo, vinte mil seiscentas vintenove pesetas.----------------------------------------------f) A "CARPINTERÍA GAREA", por reparacións efectuadas na vivenda da escola de Igrexa-Calo, doce mil cento oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------g) A "CARPINTERÍA GAREA", por reparacións efectuadas no parque dos Tilos, cincuenta e sete mil setecentas sesenta e oito pesetas.--------------------------------------------------------h) A "CARPINTERÍA GAREA", por colocación de estantes na biblioteca e na oficina de
contabilidade, sesenta mil cento corenta e seis pesetas.---------------------------------------------------i) A "GRAFORSA", por material de oficina, setenta e sete mil catrocentas trinta pesetas.l) A "HORMIGONES PEREGRINO", por formigón subministrado para obras municipais, oitocentas noventa e dúas mil setecentas oitenta pesetas.-------------------------------------------

m) A "GESTORÍA DE LA TORRE", pro traballos realizados para o concello, setenta e
catro mil cincocentas trinta pesetas.--------------------------------------------------------------------------n) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ñ) Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA, por taxas en expedición dunha
certificación, trescentas setenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------o) A "ALFECO, S.A.", por alugueiro de dous sanitarios químicos para o concurso de cabalos, trinta e catro mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------p) A "TOLDOS HNOS. GÓMEZ", por trofeos para o concurso de cabalos, seiscentas
nove mil oitocentas corenta e unha pesetas.----------------------------------------------------------------q) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de agosto), tres mil oitocentas pts.r) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra no
campo da festa de Teo, vintecatro mil trescentas noventa e nove pesetas.-----------------------------s) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra en
Raxó, vintetrés mil corenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------t) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra en Texexe, cincuenta e seis mil novecentas setenta e dúas pesetas.----------------------------------------------u) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------v) Á COMPAÑÍA TELEFÓNICA, por recibos dos teléfonos dos centros médicos de Cacheiras e Os Tilos, vintecatro mil corenta e seis pesetas.-------------------------------------------------x) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por proxectos das obras de acondicionamento e ensanche de pistas de Cacheiras a Procelas, dos Verxeles a Bamonde e de Constenla
ós Catro Camiños, novecentas setenta e dúas mil setecentas oito pesetas.-----------------------------z) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza de xardíns públicos, catrocentas
sesenta e catro mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------aa) A GESTETNER, facturación por fotocopias (mes de xullo), vinteúnha mil setecentas
sesenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ab) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por arranxos e pezas do tractor e da desbrozadora, oitocentas seis mil oitocentas cincuenta e cinco pesetas.------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A RÍOS TABOADA, S.L., para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº 10 de
Póboa-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, non puidendo comeza-las obras mentres non
presente no concello o correspondente proxecto de execución, e deberán terse en conta as
limitacións impostas polas Normas Subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións
en solo non urbanizable de núcleo.---------------------------------------------------------------------------b) A Dª CONCEPCIÓN TABOADA TURNES, para construír unha vivenda unifamiliar
na finca nº 10 de Póboa-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución, e deberán terse
en conta as limitacións impostas polas Normas Subsidiarias vixentes no referente ó número de
construccións en solo non urbanizable de núcleo.---------------------------------------------------------c) A D. MANUEL RODRÍGUEZ CORTIÑAS, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa leira situada en Solláns-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polos arquitectos D. Gonzalo Crecente Maseda e D. Francisco Javier Fernández Fuertes.-------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. RICARDO PEREIRA SAYÁNS, para construír un valado de 104 m/l e un
caseto de 6,50 m2 anexo á obra existente, na finca 69-1 do P.X.C.P. de Oza, situada en Cepeda,
debendo edifica-lo valado á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública e o

galpón a 8 metros do mesmo eixe e a 3 metros dos lindes con outras leiras, debendo o galpón
cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas, para solo
non urbanizable N.T. (/G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30
m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da
parcela neta e un límite de 30,00 m2.------------------------------------------------------------------------e) A D. ANTONIO VIEJO CASTROAGUDÍN, para construír un valado de 80 m/l por
lateral, 23 m/l ó fondo e 25 m/l na fachada, na finca nº 1368 do P.X.C.P. de Luou, situada na
"Besada", debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública,
situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o
concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con
zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-------------------------f) A D. FÉLIX BUELA GALLEGO, para construír un valado de 88 m/l n afinca nº 536
do P.X.C.P. de Rarís, situada no Casal de Reis, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a
cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme
da pista e a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------------g) A D. MANUEL RICO CARRERA, para construír un valado de 35 m/l na finca nº 201
do P.X.C.P. de Oza, situada en Eo dos Ferreiros, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a
cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme
da pista e a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------------h) A D. JOSÉ RAMÓN LATA ANDRADE, para construír un valado de 230 m/l nas
fincas 1078-1079 do P.X.C.P. de Calo, situadas en Socastro, debendo edificalo á distancia
mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá
pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e
desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------------------------------i) A ARTURO FRAMIL E OUTRO, S.C., para construír un valado de 30 m/l de fronte á
vía pública e 130 m/l ós lindeiros na finca nº 880-1 do P.X.C.P. de Calo, situada na Xesta,
debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base
do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida
ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra
compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------l) A Dª MONSERRAT IGLESIAS SÁNCHEZ, para construír un valado de 200 m/l na
finca nº 553-A do P.X.C.P. de Rarís, situada en Rarís, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a
cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme
da pista e a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------------m) A Dª MARÍA DEL CARMEN LISTE CHAVES, para construír un valado de 43 m/l
de fronte á vía pública e 150 m/l a lindeiros, na finca nº 1126 do P.X.C.P. de Calo, situada en
Texexe, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública,
situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o
concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con
zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e deberá retran-

quea-lo valado 5 metros a contar do borde da canle do regato protexido, deixando libre a circulación ó longo del.------------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. AGUSTÍN PARAJÓ IGLESIAS, para construír un valado de 70 m/l entre
lindeiros, na "Horta da casa", situada en Igrexa-Luou, debendo situa-lo primeiro poste á distancia
mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública e o último a 5 metros do borde cauce do
regato protexido.------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. JOSÉ REY PAZOS, para construír un galpón de 50 m2 para almacén de ferramentas na finca nº 245 do P.X.C.P. de Rarís, situada en Fornelos, debendo edificalo á distancia
mínima de 8 metros a contar do eixe da vía pública e de 5 metros ós lindes con outras leiras.-----o) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "A MÁMOA", para edificar unha construcción de 30
m2, para servicios e almacén, anexa ó local social, debendo retranqueala 3 metros ós lindes da
finca e a distancia que sinale a Excma. Deputación Provincial en relación á estrada.----------------p) A Dª CLEOFÉ GONZÁLEZ SOUTO, para construír un galpón agrícola de 30 m2
adosado ó existente, nos salidos da súa casa, situada en Bustelo-Luou, debendo edificalo á
distancia mínima de 3 metros a contar dos lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe
da vía pública, e coa obriga de cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a
edificacións adxectivas, para solo non urbanizable N.T. (/G-2), que serán exclusivamente de
planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura
máxima de cornisa non superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados
particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación
adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30,00 m2.-------q) A Dª ELISA DUARTE CARNEIRO, para construír un galpón agrícola de 20 m2 na
súa leira situada en Rialdomato-Rarís, debendo edificalo á distancia mmínima de 5 metros a
contar dos lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e coa obriga de
cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas, para solo
non urbanizable N.U., que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta
ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 m.,
ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes
perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 5% da parcela
neta e un límite de 50,00 m2.---------------------------------------------------------------------------------r) A D. JOSÉ CRESPO DURO, para construír un galpón agrícola de 50 m2 na súa leira
situada en "Agro Novo", lugar de Silva-Lampai, debendo edificalo á distancia mmínima de 5
metros a contar dos lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e coa
obriga de cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas,
para solo non urbanizable N.U., que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30
m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 5% da
parcela neta e un límite de 50,00 m2.------------------------------------------------------------------------s) A D. CAMILO CASAL GARCÍA, para construír un galpón agrícola de 50 m2 na finca
nº 246 do P.X.C.P. de Bamonde, situada en Lamas, debendo edificalo á distancia mmínima de 5
metros a contar dos lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e coa
obriga de cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas,
para solo non urbanizable N.U., que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30
m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 5% da
parcela neta e un límite de 50,00 m2.------------------------------------------------------------------------t) A Dª CELIA RODRÍGUEZ CHAVES, para arranxo do tellado, de 100 m2, da súa
vivenda situada en Balcaide-Calo, debendo contar coa autorización previa da Demarcación de
Estradas do Estado e realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, sen que afecten
á estructura desta e sen que afecten tamén á parte da edificación situada e menos de 15,50 m. do
eixe da estrada N-550.------------------------------------------------------------------------------------------

u) A D. JOSÉ TEO AMATE, para colocar tubos de formigón na cuneta da pista, fronte á
finca nº 1079 do P.X.C.P. de Cacheiras-Recesende, situada en Pedrouso, debendo instalar tubería
de 40 cm. de diámetro separada 4,50 m. do eixe da vía pública, e situa-lo pavimento nivelado na
mesma altura có firme da pista.-------------------------------------------------------------------------------v) A Dª DINA VILARIÑO AMENAL, para construír un valado de 150 m/l e un galpón
agrícola de 30 m2 en "Albariños", lugar de Cepeda-Oza, debendo edifica-lo valado á distancia
mínima de 4 metros a contar do eixe da pista e o galpón á de 5 metros a contar dos lindes con
outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e coa obriga de cumpri-las condicións
das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas, para solo non urbanizable N.U.,
que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non
superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 m., ámbolos dous
parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da
propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 5% da parcela neta e un límite
de 50,00 m2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------x) A D. MANUEL RAMÓN VÁZQUEZ PICÓN, para adecentamento e arranxo do
tellado dun galpón de 128 m2 situado en Campos-Teo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------z) A D. JUAN CARLOS BAZZANI SIMONAZZI, para retellado (150 m2) e encintado
das fachadas (220 m2) da súa vivenda situada en Grela-Lampai, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------aa) A D. JOSÉ TEO AMATE, para cubrición da terraza de 30 m2 existente na súa vivenda situada en Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e
sen que afecten á estructura desta.----------------------------------------------------------------------------ab) A D. HIPÓLITO PEDROUZO VÁZQUEZ, para arranxo do tellado, de 80 m2, da súa
vivenda situada en Bouñou-Rarís, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------ac) A D. XOÁN CARLOS PORTOS OLVEIRA, para arranxo do tellado, de 85 m2, da
súa vivenda situada en San Domingo-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------------------------------------ad) A D. FERNANDO GÓMEZ CALVIÑO, para substitución do tellado, de 200 m2, da
edificación existente fronte á finca urbana nº 17 do lugar de Solláns-Calo, debendo realiza-las
obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------ae) A Dª MANUELA CASTELAO ALÉN, para arranxo do tellado (133 m2), adecentamento de fachada e colocación de dúas portas e de cano horizontal de pluviais, na súa vivenda
situada en Cobas-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------af) A D. MANUEL QUINTELA PAZ, para arranxo da cuberta, de 70 m2, da súa vivenda
situada en Casalonga-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------ag) A D. JOSÉ ÁNGEL CONDE PEREIRA, para arranxo do tellado (63 m2) e reposición
de catro ventás na súa vivenda situada na finca nº 142 do P.X.C.P. de Teo, en Noceda, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura
desta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA.- Visto escrito de
"ESTRONOR, S.L.", nº 1338 de 14-08-97, no que solicita licencia de primeira ocupación da
edificación construída en Penelas-Cacheiras, segundo o proxecto redactado polo arquitecto D.
Ignacio Hermo Túñez, visto o informe do técnico municipal e demais documentación obrante no

expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a
licencia de primeira ocupación que solicita.----------------------------------------------------------------5.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de Dª MARÍA LUISA MELLA SÁNCHEZ, veciña de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a CAFÉ-BAR nun local
situado en Póboa, 14- Cacheiras, deste concello.----------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------5.- SUSCRICIÓN Ó D.O.G. EN SOPORTE INFORMÁTICO .- Vista a proposta de
"SISTEMAS DE COMPRESIÓN, S.L.", que oferta a este concello a recopilación do Diario
Oficial de Galicia do ano 1996 en CD, no prezo de 18.800 pts., así como a posibilidade de
subscrición para o ano actual e os futuros, cun custo de 11.800 pts. semestrais actualizables
anualmente co I.P.C., a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda adquiri-lo
CD do D.O.G. correspondente a 1996 e subscribir a este concello para o exercicio actual e os
futuros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, a Secretaria en funcións
que certifico.
O ALCALDE,

A SECRETARIA EN FUNCIÓNS,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 10 DE SETEMBRO DE 1997.---------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
Secretaria:
Dª Rosa Parajó Liñares..

Na casa do concello de Teo, a dez de
setembro de mil novecentos noventa e sete.--------Sendo as vinte horas e trinta
minutos, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D.
Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de catro dos seis membros que a compoñen,
a fin de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada para este día.------------------------------------Escusaron a súa asistencia os concelleiros D. José Manuel Neira Picallo e D. Manuel Tallón Rego.----------------------------------------Asiste como Secretaria Dª Rosa Parajó Liñares por ausencia do da Corporación, D. Jaime
Bascoy Liste.----------------------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formularlle observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
aprobalo tal como foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.---------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de
Goberno aprobou as seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------a) A FENOSA, por luz de escolas, mil novecentas pesetas.-------------------------------------b) A "CELSO PAZ, S.L.", por tres proxeccións cinematográficas no concello, cento doce
mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------c) A "CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES, S.L.", por construcción e colocación
dun portal no centro médico de Ameneiro, duascentas oitenta e seis mil novecentas oitenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ TORRES, por trinta metopas de bronce, trescentas corenta e oito mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------e) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de dous camiños en
Cacheiras, cento setenta e dúas mil duascentas oitenta e nove pesetas.--------------------------------f) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños na zona
de Montouto e Barcia, trescentas sesenta e sete mil novecentas cincuenta e dúas pesetas.----------g) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños de Penelas, Procelas e Noenlles, cento tres mil duascentas noventa e oito pesetas.-------------------------h) A "IGLESIAS MIRÁS, S.A.", por traballos realizados para o consultorio médico de
Ameneiro-Calo (zona lindante coa finca de Cierto Blanco), catrocentas trinta e sete mil sesenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------i) A "IGLESIAS MIRÁS, S.A.", por traballos realizados para o consultorio médico de
Ameneiro-Calo (zona lindante con DUCAM), oitocentas sesenta e nove mil trescentas oitenta e
nove pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

l) Ó REXISTRO DA PROPIEDADE DE PADRÓN, honorarios por inscrición da
segregación e permuta das fincas do cemiterio de Luou, doce mil novecentas setenta e sete pts.--m) Ó REXISTRO DA PROPIEDADE DE PADRÓN, pago de honorarios por inserción
de edicto da finca do cemiterio de Luou, tres mil catrocentas oitenta pesetas.------------------------n) Ó REXISTRO DA PROPIEDADE DE PADRÓN, pago de honorarios por permuta de
finca, sete mil trescentas cincuenta e oito pesetas.---------------------------------------------------------ñ) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de autobuses ó campamento de Boiro, oitenta mil
duascentas cincuenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------o) A "SONDEOS GUERRA", por instalación dunha bomba e unha mangueira no campo
do San Martiño, duascentas sesenta e seis mil catrocentas dezanove pesetas.-------------------------p) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, dezasete mil cento corenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------q) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible subministrado para
vehículos municipais, cincuenta e cinco mil setecentas cincuenta pesetas.----------------------------r) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi a Santiago e a Sada, por
asuntos do departamento social, once mil trescentas vinte pesetas.-------------------------------------s) A "AUTOS BREA, S.L.", por alugueiro dun vehículo para extinción de incendios
forestais (mes de agosto), cento dezaseis mil pesetas.-----------------------------------------------------t) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de anuncios de cursos de formación ocupacional, setenta e seis mil cincocentas sesenta pesetas.--------------------------------------------------u) A "COPY ESTUDIO", por fotocopias de planos, dúas mil novecentas setenta e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------v) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, cento oitenta e cinco mil cincocentas corenta e sete pesetas.------------------------------------------------------x) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta e catro mil trescentas
oitenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------z) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para a calefacción do centro médico dos Tilos, cento quince mil pesetas.------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A "MADERAS CAJARAVILLE, S.L.", para construír obra civil de planta coxeradora
na súa leira situada en Pontevea-Reis, segundo proxecto técnico redactado por D. José Ángel
González Parga, debendo edificala á distancia mínima de 3 metros a contar dos lindes con outras
leiras e de 8 metros ó eixe da pista municipal e coa obriga de executar soamente as obras da parte
civil da edificación, quedando pendentes as correspondentes á actividade ata contar coas
autorizacións correspondentes.-------------------------------------------------------------------------------b) A D. JOSÉ LUEIRO QUINTÁNS, para derruba da vivenda nº 21 de Póboa-Cacheiras
a fin de construír outra nova, debendo respectar tódalas normas sobre demolicións e sistemas de
seguridade para evitar accidentes, contando con técnico competente a pé de obra.-------------------c) A D. JOSÉ MANUEL VEGA GÓMEZ, para ampliación do galpón, de 25 m2,
existente na finca nº 435 de Oza, situada en Agoso, debendo retranquealo 3 metros ós lindeiros e
8 metros ó eixe da pista, e coa obriga de cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de
planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura
máxima de cornisa non superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva,
cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2. Sempre que cumpran cos parámetros expresados e que non se dediquen a usos distintos ós sinalados para estas
construccións nas ordenanzas xerais, as edificacións adxectivas non computan edificabilidade.--d) A D. JAIME BLANCO PAZOS, para construír un garaxe de 50 m2 na finca nº 524-7
de Rarís, situada en "Pozas", debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar dos

lindes con outras leiras e de 8 metros ó eixe da pista, e coa obriga de cumpri-las condicións das
Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U., que
serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a
4,00 m. e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros
considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia
edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela neta e un límite de 50
m2. Sempre que cumpran cos parámetros expresados e que non se dediquen a usos distintos ós
sinalados para estas construccións nas ordenanzas xerais, as edificacións adxectivas non
computan edificabilidade.-------------------------------------------------------------------------------------e) A D. FLORENTINO FERNÁNDEZ MIRÁS, para arranxo do tellado (50 m2) e de
cinco ventás na súa vivenda situada en Xermeade-Reis, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.----------------------------------f) A D. JOSÉ MANUEL SAAVEDRA VIEITES, para reconstrucción do tellado, de 100
m2, da súa vivenda situada en Regoufe-Luou, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------------------------------------g) A D. ROBERTO DE CABO FERNÁNDEZ, para edificar un valado de 35 m/l e 2,50
m. de alto, entre lindeiros, na finca nº 2234 de Calo, situada en Solláns.------------------------------h) A D. JOSÉ IGLESIAS COUTO, para construír un valado de 255 m/l e un galpón de 15
m2, así como para entubar dúas rampas de 5 m/l, na finca nº 728 de Calo, situada en San
Domingo, debendo edifica-lo valado á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía
pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo
para que o concello poida ampliala no futuro, e despraza-la cuneta ata o valado construído,
enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta;
deberá instalar, nas rampas, tubería de 40 cm. de diámetro separada 4,50 metros do eixe da pista
e situa-lo pavimento nivelado na mesma altura có firme da pista entre o borde desta e o cerre da
finca; e o galpón retranquearáse 5 metros dos lindeiros e 8 metros do eixe da pista, coa obriga de
cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas para solo
non urbanizable, que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o
cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 m., ámbolos
dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais
da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela neta e un
límite de 50 m2. Sempre que cumpran cos parámetros expresados e que non se dediquen a usos
distintos ós sinalados para estas construccións nas ordenanzas xerais, as edificacións adxectivas
non computan edificabilidade.--------------------------------------------------------------------------------i) A D. AVELINO MILLÁN NEIRA, para construír unha rampa de 4 m/l para entrada da
finca nº 196 de Teo, situada en Vilachaíño, debendo instalar unha tubería de 40 cm. de diámetro
separada 4,50 metros do eixe da pista e situa-lo pavimento nivelado na mesma altura có firme da
pista entre o borde desta e o cerre da finca.-----------------------------------------------------------------l) A D. JUAN ANTONIO BARREIRO LÓPEZ, en nome de "FRUTAS BARREIRO,
S.L.", para asfaltado e acondicionamento dun aparcamento de 150 m2 existente na finca nº 10 de
Calo, situada en Vilar de Calo, debendo instalar unha tubería de 40 cm. de diámetro adosada á fachada da nave para paso de auga, deixando unha franxa de terreo para construí-la rede de alcantarillado prevista na zona, e situa-lo pavimento na mesma cota do pavimento actual da calzada.----m) A D. RAMÓN LÓPEZ CASAL, en nome de "MAHÍA INMOBILIARIA, S.L.", para
apertura e decoración dun local de 30 m2 existente en Cacheiras, propiedade de Dª Ermitas Mella
Vázquez, a fin de habilitalo para oficina provisional de obra, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------------

n) A D. RAMÓN LÓPEZ CASAL, en nome de "MAHÍA INMOBILIARIA, S.L.", para
movemento de terras de 1.500 m3 na finca nº 353 de Cacheiras, debendo realiza-las obras sen
que afecten á zona de protección do cauce do regato existente.-----------------------------------------ñ) A D. JOSÉ LUEIRO QUINTÁNS, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira
situada en Póboa-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Carlos Guerrero Gonzñález, non puidendo comeza-las obras
mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.--------------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente tramitado a instancia de Dª PURIFICACION MOAR RODRÍGUEZ, veciña de Teo, que
solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a BAR (encadrado baixo o epígrafe do I.A.E. "outros cafés e bares") nun local situado en Oseve, 50-Calo
deste concello (cambio de titularidade).---------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito ó cambio de titularidade
de licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei
reguladora das bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións
legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-lo cambio de titularidade que
se solicita, así como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o
importe da cal deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non
surtirá ningún efecto.-------------------------------------------------------------------------------------------5.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concece-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) Á Sociedade Deportivo-Cultural "Recesende" a cantidade de cincocentas mil pesetas a
conta da subvención anual para instalacións e actividades culturais e deportivas.--------------------b) Á "UNIVERSIDAD LIBRE DE VERANO", para celebración do XII Curso de Ecoloxía e Sociedade, sesenta e cinco mil pts., ofertando a citada organización tres becas para asistencia ó citado curso, que terá lugar no mosteiro de Poio (Pontevedra) os días 19 ó 21 dos actuais.--6.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:----------------------------------------a) Certificación única da obra "Acondicionamento pista en Freixeiro-Reis" (Subvencións
da Deputación a concellos para pequenos investimentos), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez por importe de un millón catrocentas setenta e cinco mil pesetas.------------b) Certificación única da obra "Saneamento en Vila Verde-Osebe" (Plano Provincial de
Obras e Servicios-1997), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe
de tres millóns seiscentas setenta e nove mil setecentas vintetrés pesetas.-----------------------------c) Certificación única da obra "Alcantarillado en Osebe" (Plano Provincial de Obras e
Servicios-1997), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de tres
millóns novecentas dez mil novecentas trinta e nove pesetas.-------------------------------------------7.- COMPRA DE EQUIPOS TRUNKING.- A Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acordou adquirirlle a "INTELSIS" un equipo formado por un portátil sen teclado
con batería de reposto e cargador e tres emisoras móbiles de 25 W sen teclado con antena para
móbil, instalación e programación de equipo, no prezo total de cincocentas corenta e sete mil cincocentas cinco pesetas mailo I.V.E. correspondente.------------------------------------------------------8.- COMPRA DE PRATOS CONMEMORATIVOS DA HOMENAXE A D.
IGNACIO VARELA.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou
adquirirlle a "GALERÍA TOGARIÑOS" cento cincuenta pratos conmemorativos para entrega ós
participantes na homenaxe a D. Ignacio Varela Eiras.-----------------------------------------------------

9.- OBRAS NO POLIDEPORTIVO DE CALO.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou levar a cabo o pintado das pistas e a instalación de canastras e un
marcador electrónico no polideportivo de Calo.-----------------------------------------------------------10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e corenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.
O ALCALDE,

A SECRETARIA EN FUNCIÓNS,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 24 DE SETEMBRO DE 1997.---------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jaime Bascoy Liste.

Na casa do concello de Teo, a vintecatro de setembro de mil novecentos noventa e
sete.-------------------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada para este día.---------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.-----------------Asiste o Secretario da Corporación, D. Jaime Bascoy Liste.------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
aprobalo tal como foi redactado e que se rexistre no libro correspondente.----------------------------2.- TOMA DE POSESIÓN COMO TENENTE DE ALCALDE E MEMBRO DA
COMISIÓN DE GOBERNO DO CONCELLEIRO D. RAMÓN CEA FERREIRO.- Seguidamente o Sr. Cea Ferreiro toma posesión do cargo de tenente de Alcalde e membro da Comisión
de Goberno, en cumprimento de Resolución da Alcaldía e en substitución do Sr. Tallón Rego. O
Sr. Alcalde dálle a benvida ó grupo.-------------------------------------------------------------------------3.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras en Agromaior (84.112 pts.) e
Francos (36.860 pts.), cento vinte mil novecentas setenta e dúas pesetas.-----------------------------b) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no campo de festas de Bamonde,
duascentas catro mil seiscentas sete pesetas.---------------------------------------------------------------c) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras en Carballal e San Domingo,
vintedúas mil cento oitenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------d) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras en Texexe, cento once mil trinta
e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------e) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras en Raxó, trescentas mil cincocentas oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------f) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais para obras en Bamonde, tres mil cento
vintenove pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------g) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais para obras en Bamonde, catro mil cincocentas noventa e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------

h) A "TAIBO-CEFIGAL", por reparacións de fontanería realizadas nas escolas de Aido
(4.292 pts.), Oza (7.540 pts.), Solláns (14.268 pts.) e Os Tilos (171.796 pts.) e no Xulgado municipal (29.000 pts.), duascentas vinteseis mil oitocentas noventa e seis pesetas.-----------------------i) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras de saneamento de Raxó a Feros,
ramal de 50 m/l polo camiño de acceso á Devesa (319.870 pts.) e colocación de tubos nun
camiño de Tribaldes (293.770 pts.), seiscentas trece mil seiscentas corenta pesetas.-----------------l) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por arranxo de camiños en Tribaldes
(945.400 pts.) e Cacheiras, do Restaurante Patiño a montes do Sisto (101.500), subministro e
colocación de varanda no lavadeiro de Balcaide (330.600 pts.), apertura de gabia de desaugamento onda a capela de Raxó (20.880 pts.) e arranxo de beirarrúas nos Tilos (64.020 pts.), un millón
catrocentas sesenta e dúas mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------------------m) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas na escola de Galanas,
vintecatro mil cincocentas noventa e dúas pesetas.--------------------------------------------------------n) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas no campo de festas de
Teo, dezasete mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------ñ) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por desmonte realizado nunha masa
común de Lamas-Cacheiras, cincocentas noventa e cinco mil trescentas doce pesetas.--------------o) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas no camiño da C-541 ó
cemiterio de Cacheiras, dous millóns duascentas sesenta e tres mil cento sesenta pesetas.---------p) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos e reixas e
construcción de pozos de rexistro, sumideiros, xardineiras e bordillo na pista da C-541 ó cemiterio de Cacheiras, tres millóns seiscentas cincuenta e unha mil trescentas dezaoito pesetas.---------q) A "GESTETNER", facturación por fotocopias (mes de agosto), once mil oitocentas corenta e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------r) A "SISTEMAS DE COMPRESIÓN, S.L.", por CD dos D.O.G. do ano 1996, dezaoito
mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------s) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, trinta e oito mil novecentas trece pesetas.------------------------------------------------------------t) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para obras en Agromaior (24.188 pts.), Ponte da Dorna (98.110 pts.) e campo de festas de Teo (25.274 pts.), cento
corenta e sete mil cincocentas setenta e duas pesetas.-----------------------------------------------------u) A Dª MÓNICA SOBREDO MIRANDA, por pintado de reixas, varandas e varios no
colexio dos Tilos, cento cincuenta mil unha pesetas.------------------------------------------------------v) A D. JOSÉ VÁZQUEZ CALVO, por retirada de escombros do lavadeiro de Francos,
por segunda vez, cinco mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------x) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, seis mil cento oitenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------4.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A D. JOSÉ LUEIRO FRANCO, para ampliación da súa vivenda unifamiliar situada en
Oseve-Calo, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Luis Estévez Suárez.---------------------------------------------------------b) A D. MANUEL FRAMIL CAO, para ampliación do porche da súa vivenda situada en
Igrexa-Calo, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús M. Brey González.----------------------------------------------------------c) A Dª JOSEFA Mª AMBOAGE SEIJO, para ampliación da residencia da terceira idade
situada en Olveira-Reis, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla Montaña, non
puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución e tendo en conta o número de prazas de aparcamento sinaladas no documento "Usos e
tramitación" referente ó uso sanitario asistencial, para as categorías 1ª, 2ª e 3ª, de unha praza por

cada 100 m2 de superficie total construída (non computan sotos e semisotos), incrementada
nunha praza por cada tres camas.----------------------------------------------------------------------------d) A D. JESÚS JOSÉ AMENAL CASTRO, para ampliación da súa vivenda situada en
Sebe-Cacheiras, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús M. Carrillo Pena, e non puidendo comeza-las obras mentres non
presente no concello o correspondente proxecto de execución.------------------------------------------e) A D. GUILLERMO PÉREZ BARREDO, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en "Revolta"-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Carlos Otero Schmitt, e non puidendo comeza-las obras
mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.--------------------------f) A D. PABLO CARBALLIDO SECO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Vilar de Calo-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús M. Brey González.-----------------------------------------g) A D. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, para construír catro vivendas unifamiliares nos Verxeles-Oza, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Jesús Álvarez Flórez, e cumprindo os retranqueos mínimos ás vías
públicas provinciais e ós viais interiores.-------------------------------------------------------------------h) A D. JOSÉ MONTES VILLAR, para construír un garaxe de 20 m2 na súa leira situada
en Casaldomiro-Recesende, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros a contar dos lindes
con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e cumpriránse as condicións das
Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2),
que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non
superior a 4,00 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ámbolos
dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais
da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un
límite de 30,00 m2.---------------------------------------------------------------------------------------------i) A Dª ADELA CAO CAJARAVILLE, para construír un valado de 4 m/l na fronte da
súa leira situada en "Braña", lugar de Chaves-Lucí, debendo edificalo á distancia mínima de 4
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a
cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firrme da pista e a nova cuneta.-------------------------------------------------------------------------------l) A Dª CARMEN SEOANE CARRO, para construír un valado de 23 m/l na súa leira
situada en Raxó-Cacheiras, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo
para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído,
enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firrme da pista e a nova cuneta.------m) A "CONTOBRA, S.L.", para levar a cabo unha canalización soterrada de 15 m/l,
cruzando unha pista municipal, no "Pazo", parroquia de Luou, debendo instala-la tubería a unha
profundidade mínima de 80 cm., repoñe-lo pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da
pista como no cruce realizado, cumpri-las condicións de uso da lexislación sectorial aplicable e
constituír en arcas municipais unha fianza de 85.000 pts. para responder do estado da vía pública
tralas obras.------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A Dª MARÍA DOLORES PAZ TARELA, para arranxo do tellado, de 123 m2, da súa
vivenda situada en Campos-Teo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.---------------------------------------------------------------ñ) A D. XERARDO RODRÍGUEZ ARIAS, para arranxo da fachada da súa vivenda
situada en Solláns-Calo, debendo realiza-las obras sen que estas afecten á estructura do edificio.-

o) A D. FERNANDO PÉREZ FERNÁNDEZ, para recheo de 60 m3 e construcción dunha
rampa de acceso de 6 m/l, na finca nº 50, polígono 1, do P.X.C.P. de Calo, debendo realiza-lo
recheo como mínimo a 25 metros do regato existente, protexido na normativa municipal, respectando tódalas canles, manantiais, natureza da finca, características productivas, etc. da finca, sen
merma-las posibilidades rústicas desta, e colocando para a rampa tubería de 40 cm. de diámetro
separada 4,50 metros do eixe da pista, situando o pavimento nivelado na mesma altura có firme
da pista entre o borde desta e o cerramento da leira.------------------------------------------------------p) A D. SERGIO FEIJOO JUARROS, para construír unha rampa de acceso de 4 m/l e
colocar un portal na súa finca situada en "Gondelle"-Vilariño, debendo instalar tubería de 40 cm
de diámetro separada o máis posible do eixe da pista, situa-lo pavimento nivelado na mesma
altura có firme da pista entre o borde desta e o cerramento da leira, e coloca-lo portal á distancia
mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública.------------------------------------------------------q) A D. MANUEL VIDAL SÁNCHEZ, para construír unha rampa de 3 m/l para acceso á
súa finca situada en Pedreira-Calo, debendo instalar tubería de 40 cm de diámetro separada 4,50
metros do eixe da pista, situando o pavimento nivelado na mesma altura có firme da pista entre o
borde desta e o cerramento da leira.-------------------------------------------------------------------------r) A UNIÓN ELÉCTRICA-FENOSA, para canalización de liña de media tensión
soterrada Santiago II-Solláns, entre Vilar de Calo e Solláns, debendo face-las canalizacións na
zona correspondente á beirarrúa, deixando o sitio previsto para o resto dos servicios municipais
previstos neste vial e instalando a tubería correspondente para baixa tensión ó longo da estrada
Milladoiro-Solláns, e debendo aporta-lo correspondente permiso para cruce da estrada provincial.
5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE ESTABLECEMENTOS.------------------------a) Visto escrito da sociedade "MAPPIN TROPICAL, S.L." no que expón que vai pasar a
rexe-lo Bar Restaurante situado en Ferreiriño-Reis do que era titular D. Vicente Goldar Mato, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia e significándolle que, caso de que queira cambia-la calificación do establecemento,
deberá tramitar previamente unha nova licencia de apertura.--------------------------------------------b) Visto escrito de D. JOSÉ DANIEL SOBRINO GIL no que expón que vai pasar a rexe-la Cafetería-Bar "Merysan", situada en Cacheiras, da que era titular Dª María Ángeles Rodríguez
Nalgo, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle o cambio de
titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a
primitiva licencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------6.- EDICIÓN DA GUÍA DE RECURSOS DE TEO.- Vista a "Guía de Recursos de
Teo" redactada, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda publicala en
cor, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para solicitar tres presupostos para isto.-----7.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno
acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------a) A VECIÑOS DE RIALDOMATO, para arranxo da fonte pública do lugar, cento sesenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------b) Á SOCIEDADE DEPORTIVA "OS TILOS", para gastos do equipo de baloncesto,
duascentas mil pesetas, a condición de que nas camisetas dos xogadores figuren o nome e o escudo deste concello.-----------------------------------------------------------------------------------------------8.- OBRAS DE ALCANTARILLADO E DE ABASTECEMENTO DE AUGAS NA
PÓBOA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda encargar un presuposto para completa-las obras de alcantarillado e abastecemento de augas á Póboa, e facultar ó Sr. Alcalde-Pre-

sidente do concello para, unha vez coñecido o presuposto, solicitar prezo a tres contratistas, e
facultalo tamén, se fose competencia desta Comisión, para a adxudicación das citadas obras.-----9.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
vinte minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA COMISIÓN DE
GOBERNO O DÍA 6 DE OUTUBRO DE 1997.--------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jaime Bascoy Liste.

Na casa do concello de Teo, a seis de
outubro de mil novecentos noventa e sete.----------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada para este día.---------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. Mario Fandiño Pazos.-----------------------Asiste o Secretario da Corporación,
D. Jaime Bascoy Liste.-----------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
aprobalo tal como foi redactado e que se rexistre no libro correspondente.----------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A "CARPINTERÍA GAREA", por arranxos realizados nas escolas de Bamonde
(17.400 pts.), Oza (2.900 pts.), Solláns (3.480 pts.), Vilariño (7.192 pts.) e Casalonga (4.872
pts.), trinta e cinco mil oitocentas corenta e catro pesetas.-----------------------------------------------b) A "CARPINTERÍA GAREA", por construcción dunha estantería para a oficina do
arquitecto técnico, setenta e nove mil trescentas corenta e catro pesetas.------------------------------c) A "FERRETERÍA TEO AMATE", por utensilios e ferramentas subministrados para
obreiros municipais, vinte mil cento sesenta pesetas.-----------------------------------------------------d) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", pago de peaxes en viaxes por autopista, tres
mil corenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------e) Á "FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA", por alugueiro dun stand na
Semana Verde, duascentas tres mil oitocentas trinta e cinco pesetas.-----------------------------------f) A "RODIÑAS MILLADOIRO, S.L.", por pintura, malla e canalón para obras no
colexio da Ramallosa, cinco mil cento nove pesetas.-----------------------------------------------------g) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para este concello, corenta e
seis mil seiscentas noventa pesetas.---------------------------------------------------------------------------

h) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por subministro e reposición de aspersores
no parque dos Tilos e traballos de miniexcavadora en limpeza de camiños, cento oito mil setecentas setenta e nove pesetas.---------------------------------------------------------------------------------i) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza de xardíns públicos, catrocentas
sesenta e catro mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------l) A "COTELGA", por materiais para aseo e hixiene, seis mil catrocentas cincuenta e
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------m) Á "JOYERÍA DE FRANCISCO", por dez pins de ouro para atencións protocolarias,
cento dezaseis mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------n) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, trinta mil trescentas pesetas.-----------ñ) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, cincuenta mil catrocentas dez pesetas.
o) A "GRAFIDEZA, S.L.", por rifas para a celebración da feira cabalar, vinteseis mil cen
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------p) A FENOSA, por luz de escolas, cento trinta e sete mil cincocentas oitenta pesetas.-----q) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Oza
(207.748 pts.), Bamonde (11.842) e no colexio da Ramallosa (609 pts.), duascentas vinte mil
cento noventa e nove pesetas.---------------------------------------------------------------------------------r) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por lámpadas, rodas, filtros e pastillas de freno colocadas na Renault Express do concello, corenta e sete mil setecentas oitenta e seis pesetas.---------s) A "MULTIÓPTICAS", por unhas gafas para D. Antonio Matalobos Iglesias, setenta e
dúas mil duascentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------------------------------t) A "M. CERUELO", por material de oficina, dezaseis mil seiscentas corenta e catro pts.u) Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA DA XUNTA DE GALICIA, taxas
por expedición dunha certificación, trescentas setenta e cinco pesetas.--------------------------------v) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por tres viaxes co seu taxi a Santiago, por asuntos do departamento social, catro mil cincocentas pesetas.-----------------------------------------------x) A "VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.", por arranxo de marquesinas en Recesende
(30.445 pts.), Cacheiras (132.573 pts.) e Vilariño (132.573 pts.) e colocación dun espello curvo
en Vilar de Calo (64.264 pts.), trescentas cincuenta e nove mil oitocentas cincuenta e cinco pts.-z) A Dª MERCEDES ROSÓN VARELA, honorarios por redacción de proxectos de acondicionamento do entorno da Burga e dos muíños de Vilar de Calo e Freixeiro, un millón cincocentas oitenta e oito mil trescentas cincuenta e nove pesetas.--------------------------------------------aa) A "LA VOZ DE GALICIA", por publicación de dous anuncios con motivo da
celebración da Festa do Cabalo, sesenta e nove mil cincocentas noventa e cinco pesetas.----------ab) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe a Santiago, por asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------ac) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por arranxo de rodas do tractor, catro
mil oitocentas noventa e nove pesetas.----------------------------------------------------------------------ad) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por unha buxía para unha máquina,
trescentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------ae) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible subministrado para
vehículos municipais, corenta e cinco mil cincocentas corenta e cinco pesetas.----------------------af) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, setenta mil novecentas
setenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ag) A FENOSA, por luz de escolas, nove mil duascentas corenta e nove pesetas.----------ah) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por refección servida a obxectores de conciencia
en traballos de descarga de alimentos para o departamento social, tres mil cincocentas pesetas.---ai) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por ferramentas e utensilios subministrados para obreiros
municipais, oito mil cincocentas cincuenta e tres pesetas.------------------------------------------------al) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de Bamonde, dezasete mil setecentas cincuenta e nove pesetas.------------------------------------------------am) A CAMILO CARBALLAL, S.L., por cachote subministrado para obras na escola de
Ameneiro, tres mil seiscentas sesenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------

an) A CAMILO CARBALLAL, S.L., por zahorra subministrada para obras no colexio da
Ramallosa, cento trinta mil oitocentas corenta e oito pesetas.-------------------------------------------añ) A CAMILO CARBALLAL, S.L., por zahorra subministrada para obras en Ponte da
Dorna, cento vintecatro mil dez pesetas.--------------------------------------------------------------------ao) A "AUTOS BREA", por alugueiro dun vehículo para extinción de incendios forestais
(mes de setembro), cento dezaseis mil pesetas.------------------------------------------------------------ap) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, por inserción de dous
anuncios no Boletín Oficial da Provincia, vinteúnha mil trescentas cincuenta e oito pesetas.------aq) A Dª ANA Mª FERNÁNDEZ LÓPEZ, suplidos por comidas durante o seu traballo no
stand da feira de Silleda, dúas mil catrocentas cincuenta pesetas.---------------------------------------ar) A D. MANUEL SOBREDO ROSENDE, por vixiancia de planos de concentración
parcelaria en Reis, dezaseis mil pesetas.--------------------------------------------------------------------as) A "REGALOS CORAL", por obsequios para visitantes do intercambio da terceira
idade con Portugal, sesenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------at) A Dª ELENA MÉNDEZ BUELA, por traballos realizados no stand do concello en
Turisport e desprazamentos a Silleda, cincuenta e cinco mil pesetas.----------------------------------au) A Dª ELENA MÉNDEZ BUELA, por comidas durante o seu traballo no stand de Turisport, seis mil cincocentas cincuenta pesetas.------------------------------------------------------------av) A Dª ANA Mª FERNÁNDEZ LÓPEZ, por desprazamentos e traballos con motivo da
celebración de Turisport, dez mil pesetas.------------------------------------------------------------------ax) A Dª MARGARITA PORTELA BARREIRO, por traballos extraordinarios, vintecinco mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------a) A D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, para construír un valado de 108 m/l nas
fincas números 179 e 180 do P.X.C.P. de Luou, situadas en Regoufe, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura
cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e
desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------------------------------b) A D. MANUEL RIAL NIETO, para construír un valado de 55 m/l na súa leira situada
en Igrexa-Luou, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros a contar do eixe da vía
pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo
para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído,
enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-------c) A D. VÍCTOR CARBIA BUELA, para construír un valado de 17 m/l na súa leira
situada en "Monte baixo-Revolta de Arriba", lugar e parroquia de Rarís, debendo edificalo á
distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma
altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro,
e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------------------------------d) A D. AURELIO EIRAS PAREDES, para construír un valado de 22 m/l na súa leira
situada en Catro Camiños-Cacheiras, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar
do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou
enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o
valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) A D. AVELINO RODRÍGUEZ PIÑEIRO, para construír un valado de 77 m/l na finca
nº 1674, polígono 14 de Calo, situada en Oseve, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a
cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme
da pista e a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------------f) A D. JOSÉ CAAMAÑO MÍGUEZ, para construír un valado de 19 m/l na finca nº 575
do P.X.C.P. de Calo, situada en Carballal, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública principal e a 4 metros do eixe da vía de acceso ó núcleo, situando a
base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello
poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra
compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------g) A D. JOSÉ MARTÍNEZ BLANCO, para construír un valado de 50 m/l entre lindeiros,
na finca nº 1002, polígono 4 de Cacheiras, situada en Cacheiras.---------------------------------------h) A D. ELADIO AYUDE PEREIRA, para construír un valado de 22 m/l entre lindeiros,
na "Horta de cierre", situada en Socastro-Calo.------------------------------------------------------------i) A Dª CONSUELO CALVIÑO EIRAS, para substitución da tella do cuberto existente
na súa leira situada en Cerdeira-Vilariño, debendo realiza-la obra sen modifica-lo volume actual
da edificación e sen que afecten á estructura desta, e tendo en conta as medidas de seguridade
para este tipo de obras.-----------------------------------------------------------------------------------------l) A Dª PRIMITIVA MONTES LIÑARES, para arranxo da cuberta, de 140 m2, da súa
vivenda situada en Insua-Luou, debendo realiza-la obra sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------m) A Dª ANTONIA BANZAS ILLODO, para arranxo da cuberta, de 66 m2, da súa
vivenda situada en Penelas-Cacheiras, debendo realiza-la obra sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------n) A D. MANUEL PAZOS VENTO, en representación dos veciños do edificio "Caixa
Galicia" en Pontevea, para arranxo do tellado, de 300 m2, da citada construcción, debendo
realiza-la obra sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta,
e debendo cumprir tódalas medidas de seguridade vixentes para a execución da obra.--------------ñ) A Dª ELENA GONZÁLEZ SEOANE, para construír un galpón agrícola de 50 m2 na
finca nº 191 do P.X.C.P. de Teo, situada en Campos, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar dos lindes con outras leiras e de 15,50 metros a contar do eixe da vía pública, e
cumpriránse as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas para
solo non urbanizable N.U, que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4,00 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a
2,30 metros, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto
das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un
0,5% da parcela neta e un límite de 50,00 m2.-------------------------------------------------------------o) A D. SANTIAGO NOYA PAZOS, para construír un cuberto de 28 m2 adosado á súa
vivenda, na finca urbana nº 3 do lugar de Vilanova-Recesende, debendo edificalo á distancia
mínima de 3 metros a contar dos lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía
pública, e cumpriránse as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións
adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa,
cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 metros e unha altura máxima de
cornisa non superior a 2,30 metros, ámbolos dous parámetros considerados particularmente
respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha
ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30,00 m2.----------------------------p) A D. JOSÉ ANTONIO PRESAS SOUTO, para construír unha vivenda agrícola na
finca nº 733 do P.X.C.P. de Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, e non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.--------------------

q) A D. JOSÉ HERMINIO LOIS VILARNOVO, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa leira situada en Lamas-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, e non puidendo
comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.----r) A Dª DINA VILARIÑO AMENAL, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Cepeda-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Carlos Arrojo Lois, e non puidendo comeza-las obras
mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.--------------------------s) A Dª MARGARITA MARTÍ MALLEN, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en "Agro de Cesar"-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Javier Fernández Muñoz, retranqueando a
vivenda 8 metros ó eixe da pista e situando o valado a unha distancia de 5,50 metros do mesmo
eixe, e tendo en conta as limitacións impostas polas Normas Subsidiarias vixentes no referente ó
número de construccións en solo non urbanizable de núcleo.--------------------------------------------t) A D. JOSÉ ANTONIO COUCEIRO RIVAS, para rehabilitación da súa vivenda situada
na finca urbana nº 6 de Espasande-Luou, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Iago Seara Morales.-------------------------------u) A D. SEGUNDO LAGO CAMBEIRO, para rehabilitación e ampliación dun
baixo-cuberta existente na casa nº 36 de Casalonga-Calo, debendo realiza-las obras suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira, e
non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de
execución.--------------------------------------------------------------------------------------------------------v) PRÓRROGA DE LICENCIA.- Visto escrito de D. VICENTE CARBALLO GONZÁLEZ, nº 1447 de 18-6-97, no que solicita prórroga da licencia que lle concedera a Comisión de
Goberno en data 24-6-96 para construír unha vivenda unifamiliar en "Fondo da Revolta"-Barcia,
a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle unha prórroga de
SEIS MESES para comeza-la citada obra.------------------------------------------------------------------x) CAMBIO DE CONDICIÓNS DUNHA LICENCIA.- Visto escrito de D. ENRIQUE
MOLDES TEO, nº 1519 de 26-6-97, no que solicita poder construí-la vivenda unifamiliar en
Penelas, para a que ten licencia concedida, a tres metros dos lindeiros en vez de ós cinco que especifica a citada licencia, baseándose en que as Normas Subsidiarias do concello foron
modificadas durante o proceso de concesión da citada licencia, a Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acorda o cambio de condicións da licencia concedida a D. Enrique
Moldes Teo para construcción dunha vivenda unifamiliar en Penelas-Cacheiras, que deberá
suxeitarse ás seguitnes condicións: Retranquearáse 3 metros a lindeiros na zona correspondente á
ordenanza de N.T.-grado 2, situada nunha franxa paralela á vía pública duns 40 metros, sendo
calificada a parte posterior da mesma como Solo Non Urbanizable.-----------------------------------4.- CAMBIO DE VEHÍCULO NUNHA PARADA DE AUTOTURISMO.- Dada
conta de escrito de D. Jesús Gómez Fandiño, en nome de "Gómez y Fandiño, S.L.", no que,
como titular da licencia de autoturismo clase B) número 4 deste concello, solicita poder
cambia-lo vehículo afecto á licencia, marca Seat modelo 131 matrícula C-9151-T polo de nova
adquisición marca Peugeot modelo 406 matrícula C-7033-BU, a Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes e tendo en conta que o cambio de vehículo non supón aumento no
número de licencias, acorda concede-lo cambio solicitado, quedando afecto á licencia o Peugeot
406 matrícula C-7033-BU e causando baixa como de servicio público o Seat 131 matrícula
C-9151-T.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- COMPRA DE ÁRBORES DO XIRIMBAO.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda adquiri-lo resto das árbores propiedade de Dª Manuela Bouzas
Ferreiro existentes nunha finca do Xirimbao, no prezo de catrocentas mil pesetas.------------------6.- ACONDICIONAMENTO DE PISTAS.-----------------------------------------------------a) Vista a memoria avaliada da obra de acondicionamento de pista en Vilanova-Recesende, redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de un millón cincocentas oitenta e cinco mil trescentas catorce pesetas, a Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acorda levar a cabo a citada obra, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello
para solicitar presupostos de tres contratistas e adxudicarlla á proposición máis vantaxosa.-------b) Vista a memoria avaliada da obra de ampliación de pista en Monte-Cacheiras,
redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de tres millóns
oitocentas noventa mil trescentas oitenta pesetas, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para solicitar presupostos a tres
contratistas e adxudicarlle a obra á proposta máis conveniente.-----------------------------------------7.- COMPRA DE ABONOS DO REAL CLUBE DEPORTIVO DA CORUÑA.- Dada
conta de escrito do Sr. Presidente do R.C. Deportivo da Coruña, no que comunica que están a
disposición deste concello as tarxetas dos tres abonos que ten comprometidos e que dan dereito á
entrada gratuíta de cincuenta nenos dúas veces na temporada de Liga, a Comisión de Goberno,
por unanimidade dos asistentes, acorda recolle-las citadas tarxetas de abono, o prezo dos cales é
de sesenta e sete mil pesetas cada un.-----------------------------------------------------------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
vinte minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 22 DE OUTUBRO DE 1997.-----------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jaime Bascoy Liste.

Na casa do concello de Teo, a vintedous de outubro de mil novecentos noventa e sete.Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada para este día.---------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.-----------------Asiste o Secretario da Corporación,
D. Jaime Bascoy Liste.-----------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A TELEFÓNICA, por recibos dos teléfonos dos centros médicos de Cacheiras e Os
Tilos, vinteoito mil cento noventa e seis pesetas.----------------------------------------------------------b) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------c) A D. BENJAMÍN VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ, por dereitos e suplidos devengados no xuízo de menor contía 27/93 contra "Parque Montouto, S.A.", cento cincuenta e catro
mil novecentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por refección servida a obxectores de conciencia
con motivo dos traballos de reparto de alimentos da C.E.E., catro mil cen pesetas.------------------e) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por materiais subministrados para unha obra de Bamonde, oito mil trescentas doce pesetas.--------------------------------------------------------------------f) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra de
Raxó-Cacheiras, quince mil oitocentas catro pesetas.-----------------------------------------------------g) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza de xardíns públicos, catrocentas
sesenta e catro mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------h) A "OTERO MATERIAL DEPORTIVO", por un xogo de porterías de baloncesto,
outro de balonmán e un marcador electrónico para o polideportivo de Calo, novecentas corenta e
oito mil oitocentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------

i) A FENOSA, por enerxía eléctrica para edificios municipales e depòrtivos, escolas,
alumado público etc., seis millóns cento corenta e catro mil oitocentas vintenove pesetas.---------l) A "GALICIA MEDIA", por publicación dun anuncio na Voz de Galicia, nove mil cincocentas doce pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------m) A "MULTICENTRO PERNAS", por utensilios, botas e ferramentas para o curso de
xardinería, cento unha mil cento oitenta e catro pesetas.-------------------------------------------------n) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais subministrados para o grupo de pronto
auxilio, sete mil duascentas seis pesetas.--------------------------------------------------------------------ñ) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga subministrada para escolas, dezaseis mil
catrocentas once pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------o) A D. MANUEL SOBREDO ROSENDE, por corte de céspede e desbroces nos Tilos
(mes de maio), duascentas sesenta e seis mil oitocentas pesetas.----------------------------------------p) A "LA UNIÓN MADRILEÑA", por concerto médico de funcionarios, 4º trimestre de
1997, catrocentas cincuenta e oito mil noventa e tres pesetas.-------------------------------------------q) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, catorce mil novecentas corenta e
seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------r) A "RODIÑAS MILLADOIRO, S.L.", por ferro subministrado para unha obra de
Bamonde, dezaseis mil cincocentas cincuenta e oito pesetas.--------------------------------------------s) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por arranxos do tractor e da desbrozadora,
cento vintesete mil novecentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------t) A "EXCLUSIVAS VILA, S.L.", por revisión e recarga dos extintores dos colexios de
Calo, Ramallosa e Os Tilos, cento cincuenta e oito mil trescentas dezasete pesetas.-----------------u) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", pago de peaxes, mil novecentas noventa e
seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------v) A "HORMIGONES PEREGRINO, S.L.", por formigón subministrado (incluso
bombeo) para obras no campo de Bamonde, duascentas noventa mil catrocentas oitenta e oito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------x) A "HORMIGONES PEREGRINO, S.L.", por formigón subministrado para unha obra
en Agromaior, duascentas oitenta e dúas mil catrocentas oitenta e nove pesetas.---------------------z) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, sesenta e catro mil setecentas oitenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------aa) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, duas mil novecentas setenta e tres pesetas.--------------------------------ab) A GESTETNER, facturación por fotocopias (mes de setembro), corenta e seis mil
seiscentas setenta e catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------ac) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, quince mil trescentas pts.---ad) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no consultorio
médico de Ameneiro, cento oito mil seiscentas cincuenta e tres pesetas.------------------------------ae) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en escolas de
párvulos, duascentas oito mil setecentas setenta e unha pesetas.----------------------------------------af) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na antiga escola
de Galanas, duascentas vintenove mil setecentas nove pesetas.-----------------------------------------ag) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de Bamonde, oitenta e oito mil cento oitenta e sete pesetas.----------------------------------------------------------ah) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de Raxó,
cento dez mil trescentas oitenta e unha pesetas.------------------------------------------------------------ai) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na ponte da
Dorna, duascentas vinteúnha mil trescentas vinteoito pesetas.-------------------------------------------al) A TELEFÓNICA, por recibos dos teléfonos da consistorial, duascentas vintecatro mil
seiscentas oitenta e tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------am) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas na pista de acceso
da estrada C-541 ó cemiterio de Cacheiras, catro millóns seiscentas oitenta e oito mil setecentas
oitenta e sete pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------

an) a "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, setenta e unha mil cento corenta e
tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------añ) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación de dous anuncios, sesenta e dúas
mil catrocentas once pesetas.----------------------------------------------------------------------------------ao) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ap) A "AQUAGEST, S.A.", por instalación dun contador para control do consumo de
Ames, duascentas quince mil cincocentas sesenta e nove pesetas.--------------------------------------aq) A "AQUAGEST, S.A.", por traballos realizados na E.D.A.R. de Cacheiras, duascentas sesenta e unha mil setecentas corenta e sete pesetas.--------------------------------------------------ar) A "SEUR", pago de portes de documentación á Coruña, mil oitocentas sete pts.-------as) A "CATUFE, S.L.", por cargas para a cámara Polaroid, vintecinco mil pesetas.--------at) A D. JESÚS FRANCISCO VÁZQUEZ MAYO, a conta de honorarios por defensa do
concello nos recursos contencioso-administrativos interpostos polo Sr. Parajó Liñares, duascentas sesenta e unha mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------au) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Sada, por asuntos
do departamento social, dez mil duascentas cincuenta e seis pesetas.----------------------------------av) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce realizado nas inmediacións do campo de fútbol de Recesende, vintesete mil cento corenta e catro pesetas.------------ax) a "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por traballos realizados no campo
de fútbol de Reis, cento dezanove mil oitocentas oitenta e seis pesetas.-------------------------------az) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños da
parroquia de Cacheiras, duascentas setenta e seis mil seiscentas sesenta pesetas.--------------------ba) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños da
parroquia de Cacheiras, duascentas setenta e oito mil catrocentas cincuenta e dúas pesetas.-------bb) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños da
parroquia de Recesende, cento dez mil duascentas trinta e cinco pesetas.-----------------------------bc) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, dezanove mil
oitocentas trece pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------bd) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por asfaltado dun camiño de Recesende,
un millón trinta e catro mil setecentas vinte pesetas.------------------------------------------------------be) A "CONSTRUCCIONES RÍO COU, S.L.", por traballos de tapado de gabias para
paso de mangueiras en Francos-Calo, oitenta e unha mil duascentas pesetas.-------------------------bf) A "CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES, S.L.", por arranxo do portal do galpón
municipal de Lucí, construcción de mástiles para bandeiras, facer reixas para Carballal e Francos,
construcción dunha tapa de pozo para o San Martiño e arranxo da carpa da comisión de festas de
Teo, cento cincuenta e seis mil catrocentas oitenta e catro pesetas.-------------------------------------bg) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras na
Ponte da Dorna, cento noventa e oito mil duascentas noventa pesetas.---------------------------------bh) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, setenta e cinco mil trescentas corenta e dúas pesetas.--------------------bi) Á FARMACIA "CRUCES ARTERO", por medicamentos subministrados para
usuarios do departamento social, tres mil catrocentas quince pesetas.----------------------------------bl) Á FARMACIA "CRUCES ARTERO", por medicamentos subministrados para funcionarios municipais e para o botiquín dos obreiros, cento dezasete mil catrocentas oitenta e dúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bm) A "TOPODEX, S.C.", por levantamento taquimétrico de parcelas onda a igrexa dos
Tilos e para o polideportivo dos Tilos, oitenta e sete mil pesetas.----------------------------------------

bn) A "TOPODEX, S.C.", por levantamento topográfico de erros existentes nas normas
subsidiarias, tramo das Galanas, e corrección de planos existentes, duascentas mil seiscentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------bo) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de reixa de desaugamento
a pluviais en Balcaide, setenta e cinco mil cincocentas oitenta e nove pesetas.-----------------------bp) A "HÉRCULES DE EDICIONES", por un exemplar do tomo 1 de "Revista Nós" e un
de "Patrimonio histórico 2 tms. gallego", vinte mil cincocentas catorce pesetas.---------------------bq) A "ARTE SAM", por sete marcos para fotografías, oitenta e nove mil novecentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------br) A "VERSUS PUBLICIDAD", por unha reportaxe fotográfica, oitenta e oito mil cento
sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A D. CARLOS MARTÍ MALLÉN, para construír unha vivenda unifamiliar na finca
1046-2 do P.X.C.P. de Calo, situada na Igrexa, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Javier Fernández Muñoz, situando o cerre da
finca á distancia mínima de 5,5 metros do eixe da vía pública e tendo en conta as limitacións
impostas polas Normas subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións en solo non
urbanizable de núcleo.-----------------------------------------------------------------------------------------b A Dª MARÍA ISABEL SOBRINO FAYA, para construír unha vivenda unifamiliar en
Cepeda-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo
arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.------------------------------------------------------------------c) A D. ALFONSO QUETGLAS MARIMÓN, para construír unha vivenda unifamiliar
nos Tilos, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo
arquitecto D. Carlos Otero Schmitt, e non puidendo comeza-las obras mentres non presente no
concello o correspondente proxecto de execución.--------------------------------------------------------d) A Dª MONTSERRAT DE CABO MOSQUERA, para construír unha vivenda unifamiliar en solo non urbanizable de protección agrícola P.A. en San Domingo, parroquia de Calo,
debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D.
Carlos Ardiz, e non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.---------------------------------------------------------------------------------e) A D. LUIS MEJUTO MÉNDEZ, para construír unha vivenda unifamiliar e un valado
de 153 m/l na finca nº 880-2 do P.X.C.P. de Calo, situada na Xesta, debendo edifica-la vivenda
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Manuel Cid
Rodríguez e outro, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución, e deberá retranquea-lo valado 5 metros ó eixe da pista, situando
a base deste á mesma altura cá pista.------------------------------------------------------------------------f) A D. ROMÁN MONTERO PROL, para construír unha vivenda unifamiliar en Balcaide-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, deberá solicitar informe referente a edificacións no
borde do Camiño de Santiago, segundo o trazado sinalado nas Normas Subsidiarias vixentes, e
ampliará o camiño, segundo indica o informe de Estructuras Agrarias, contando coa previa
autorización do Camiño por parte da C.P.T.O.P.V. antes de obte-la licencia de primeira ocupación da vivenda.-------------------------------------------------------------------------------------------------g) A Dª MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ VILA, para ampliación da súa vivenda unifamiliar situada en Feros-Cacheiras, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Mariano Jaureguízar Azarola, e non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------h) A MERCANOROESTE, S.L., para construír unha nave en Póboa-Cacheiras, debendo
edificala á distancia mínima de 5 metros a contar dos lindeiros e de 8 metros a contar do eixe da
pista municipal, e cumpri-las condicións especificadas na autorización de Estructuras Agrarias.---

i) A D. FRANCISCO REY CAJARAVILLE, para construír unha nave de 150 m2 para
apeiros de labranza na súa leira situada en Florida-Rarís, debendo edificala á distancia mínima de
3 metros dos lindeiros e á distancia que lle sinale a C.P.T.O.P.V. en relación á vía pública.-------l) A D. JUAN JESÚS VALIÑO BASCOY, para construír un valado de 80 m/l na finca nº
1244 do P.X.C.P. de Cacheiras, situada en Lamas, debendo edificalo colocando o primeiro poste
á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública.----------------------------------------m) A Dª MARÍA ROSA SÁNCHEZ CAEIRO, para construír un valado de 60 m/l na
finca nº 19, polígono 5 de Póboa-Cacheiras, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública e como mínimo 50 cm. por detrás da liña da cuneta, situando a base
do muro á mesma altura cá pista. Deberá respecta-la servidume de paso existente que figura no
plano presentado.-----------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. XOSÉ ANTONIO COUCEIRO RIVAS, para construír un valado de 135 m/l na
súa leira situada en Espasande-Luou, debendo edificalo retranqueando á servidume de paso existente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. JOSÉ BAUTISTA POTEL CORTES, para construír un valado de 220 m/l na
finca nº 1167 do P.X.C.P. de Calo, situada en Texexe, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a
cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme
da pista e a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------------o) A D. FRANCISCO JAVIER ZAS MARTÍNEZ, para construír un valado de 85 m/l na
súa leira situada en Luou, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo
para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído,
enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-------p) A D. JUAN MEIJIDE CARBALLO, para construír un valado de 35 m/l na súa leira
situada en Sisto-Cacheiras, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo
para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído,
enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-------q) A Dª MARÍA MESÍAS IGLESIAS, para reforzar un valado de 4 m/l existente na finca
nº 118 de Luou, situada en Regoufe, debendo edificalo á distancia mínma de 5 metros a contar do
eixe da pista existente.-----------------------------------------------------------------------------------------r) A D. ANTONIO HORTAL PINTOS, para reconstruír un valado de 30 m/ e construír
un tramo novo de 31,5 ml na súa leira situada en Espasande-Luou, debendo edifica-lo novo
anaco á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no
futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o
treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.----------------------------------------------------s) A D. ANTONIO SEOANE BLANCO, para construír un galpón agrícola de 27 m2 na
finca nº 1151 do P.X.C.P. de Cacheiras, situada en Guldrís, debendo edificalo á distancia mínima
de 3 metros a contar dos lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía pública,
coa obriga de cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións
adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa,
cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de
cornisa non superior a 2,30 metros, ámbolos dous parámetros considerados particularmente
respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha
ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.---------------------------------

t) A D. MANUEL CASAS BLANCO, para construír un galpón agrícola de 30 m2 na súa
finca situada en Paraxó-Luou, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros a contar dos
lindes con outras leiras e á distancia sinalada pola Excma. Deputación en relación ó eixe da vía
pública, coa obriga de cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións
adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa,
cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de
cornisa non superior a 2,30 metros, ámbolos dous parámetros considerados particularmente
respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha
ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.--------------------------------u) A Dª FLORA TORRES FRANCO, para construír un galpón agrícola de 30 m2 na
finca nº 21, en Póboa-Cacheiras, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros a contar dos
lindes con outras leiras e de 5 metros a contar do eixe da vía pública, coa obriga de cumpri-las
condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non
urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta
ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes
perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela
neta e un límite de 30 m2.-------------------------------------------------------------------------------------v) A D. MANUEL MOSQUERA LORENZO, para construír un alpendre de 50 m2 na súa
leira situada en Grela-Lampai, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar dos
lindes con outras leiras e de 15,50 metros a contar do eixe da vía pública, coa obriga de
cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo
non urbanizable N.U., que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta
ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes
perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela
neta e un límite de 50 m2.-------------------------------------------------------------------------------------x) A D. JUAN JESÚS BOGA VIEIRO, para arranxo do tellado, de 47 m2,
acondicionamento interior, 47 m2, e revestido de fachada, de 85 m2, na súa vivenda situada en
Folgueiras nº 21-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e
sen que afecten á estructura desta, de debendo cumprir tódalas medidas de seguridade vixentes
para a execución da obra.--------------------------------------------------------------------------------------z) A D. PABLO CARBALLIDO SECO, para construcción dunha rampa de 3 metros para
acceso á finca nº 227 de Vilar de Calo-Calo, debendo instalar unha tubería de 40 cm. de diámetro
separada 4,50 metros do eixe da pista, e situa-lo pavimento nivelado na mesma altura có firme da
pista.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------aa) A UNIÓN ELÉCTRICA-FENOSA, para canalización soterrada de 262 m/l na
urbanización Os Verxeles, situada en Oza, debendo realiza-la obra segundo o Regulamento
Electrotécnico de Baixa Tensión e constituír en arcas municipais aval de 2.150.000 pts. para
responder da correcta reposición do firme tralas obras.---------------------------------------------------ab) A "MALGA, S.L.", en nome de D. Jesús Higinio Saborido García, para levar a cabo
canalización de acometida eléctrica en baixa tensión para alimenta-la vivenda deste situada en
Cobas-Cacheiras, cruzando a estrada dos Tilos, debendo executa-las obras mediante "toupo", sen
afecta-lo firme da rúa.------------------------------------------------------------------------------------------4.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concede-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) A VECIÑOS DO FARAMELLO, para arranxo da traída de augas do lugar, duascentas
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Á FUNDACIÓN "O GRELO", para celebración dos V Premios Literarios, este ano
dedicados á lembranza do Batallón Literario e Batalla de Cacheiras, duascentas mil pesetas.------c) A "EL CORREO GALLEGO", para compra dun trofeo para a carreira pedestre, sesenta mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN ESCOLAS.- Tamén por unanimidade
dos asistentes, a Comisión de Goberno acorda instalar calefacción nas escolas de Rarís, Oza
(dúas escolas) e Bamonde, adxudicándolle as obras, á vista dos presupostos presentados, á
empresa "TAIBO-CEFIGAL" nos prezos de cincocentas dúas mil doce pesetas, novecentas
setenta e oito mil setecen- tas doce pesetas e cincocentas vintenove mil duascentas doce pesetas,
respectivamente, mailo I.V.E. correspondente.-------------------------------------------------------------6.- INSTALACIÓN DE ALUMADO NA PISTA DO CEMITERIO DE CACHEIRAS.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda contratarlle a "Instalaciones eléctricas Manuel Fernández" a instalación de alumado
ornamental na pista do cemiterio de Cacheiras, no importe de un millón seiscentas noventa e seis
mil catrocentas trinta e catro pesetas, I.V.E. incluído.-----------------------------------------------------7.- COMPRA DUNHA MARQUESINA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acordou facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco
Martínez, para adquirir unha marquesina a instalar en Cepeda ou Eo dos Ferreiros, na parroquia
de Oza, dependendo o sitio de ubicación da marquesina do lugar no que instale unha a Deputación .------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas,
estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA COMISIÓN DE
GOBERNO O DÍA 30 DE OUTUBRO DE 1997.------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jaime Bascoy Liste.

Na casa do concello de Teo, a trinta
de outubro de mil novecentos noventa e sete.------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de celebra-la sesión extraordinaria convocada
para este día.---------------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.-----------------Asiste o Secretario da Corporación,
D. Jaime Bascoy Liste.-----------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A D. RAMÓN LISTE BARREIRO, por corte de maleza e apertura dunha gabia de
desaugamento de pluviais paralela á vía férrea, en Vilares de Rúa de Francos, vinte mil pesetas.-b) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por traballos realizados en Ameneiro-Calo, un millón trescentas sesenta e seis mil cento noventa pesetas.----------------------------c) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por traballos de desbroce realizados
na zona de Montouto-Os Tilos, cento vintedúas mil novecentas sesenta pesetas.--------------------d) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por traballos de desbroce realizados
en Montouto, cento catro mil cincocentas dezaseis pesetas.---------------------------------------------e) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por traballos de desbroce realizados
na ponte da autopista, sesenta e unha mil catrocentas oitenta pesetas.----------------------------------f) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por apertura de cuneta e formación
de plataforma nun camiño de Valiñas, catrocentas corenta e dúas mil oitocentas trinta pesetas.---g) A "EL CORREO GALLEGO", pago de subvención concedida para a compra dun
trofeo deste concello con motivo da celebración da carreira pedestre, sesenta mil pesetas.---------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------

a) A Dª MARÍA DEL CARMEN FRAMIL CAO, para construír un valado de 30 m/l e da
altura máxima que permitan as normas municipais, na horta da súa casa, situada en Igrexa-Calo,
debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base
do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida
ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre a nova cuneta e a vía pública.-------------------------------------------4.- SUBVENCIÓN.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
concederlle á Asociación de Veciños "Santa María", de Luou, unha subvención de cen mil
pesetas para chorreo, encintado e arranxo de zonas danadas da igrexa parroquial.-------------------5.- ADQUISICIÓN DE AXENDAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a
Comisión de Goberno acorda adquirir vinte axendas, para membros da Corporación, no prezo
unitario de mil catrocentas noventa e cinco pesetas mailo I.V.E. correspondente.--------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e cincuenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA
POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 5 DE NOVEMBRO DE 1997.----------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jaime Bascoy Liste.

Na casa do concello de Teo, a cinco
de novembro de mil novecentos noventa e sete.----Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de celebra-la sesión extraordinaria convocada
para este día.---------------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. Antonio Castroagudín Valladares.---------Asiste o Secretario da Corporación,
D. Jaime Bascoy Liste.-----------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.", por un cristal para unha ventá da casa de Luis
Botana, en Torre-Cacheiras, roto por unha máquina municipal, cinco mil setecentas oitenta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------b) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por utensilios, ferramentas e botas para obreiros
municipais, cincuenta e catro mil oitocentas cincuenta e dúas pesetas.---------------------------------c) A "LA CASA DE LAS GAFAS", por unhas gafas para Dª María Jesús Carreira Salvadores, trinta mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------d) A "EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS", por un exemplar de "O persoal
das Entidades Locais. Análise do seu réxime xurídico", seis mil catrocentas sesenta e oito pts.---e) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de autocares a Oporto, para viaxe de intercambio
de persoas da terceira idade, cento dezasete mil setecentas pesetas.------------------------------------f) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, pago de honorarios por outorgamento de escritura
de permuta de fincas, trescentas trinta e unha mil cento vintedúas pesetas.----------------------------g) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público dos Tilos, duascentas dez mil vinte pesetas.-------------------------------------------h) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público de Balcaide, noventa e seis mil catrocentas sesenta e unha pesetas.---------------i) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación de
alumado na ponte romana de Pontevea, noventa e dúas mil oitocentas pesetas.-----------------------

l) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público de Pedra-Recesende, corenta e cinco mil duascentas corenta e seis pesetas.-----m) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación de
alumado no centro médico de Ameneiro-Calo, duascentas noventa mil setenta pesetas.------------n) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público de Agoso-Oza, vintenove mil cincocentas oitenta pesetas.--------------------------ñ) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público de Oza (zona despois dos Verxeles), cento trinta e oito mil seiscentas setenta e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------o) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público de Póboa-Montouto, duascentas cinco mil novecentas cincuenta e dúas pesetas.p) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público das Pozas (zona de detrás da ITV), duascentas dezasete mil catrocentas cincuenta e nove pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------q) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público de Vilar de Calo, corenta e cinco mil duascentas corenta e seis pesetas.----------r) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público de Pedrouso-Cacheiras, sesenta e sete mil cento cincuenta e cinco pesetas.------s) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público en San Domingo-Calo, cento cincuenta e catro mil oitocentas catorce pesetas.--t) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por cambio de
acometida eléctrica na piscina de Oza, duascentas trinta e catro mil cento unha pesetas.-----------u) A "TALLERES CAEIRO, S.A.", por arranxo da furgoneta do concello, trinta e dúas
mil cento vintecatro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------v) A "CARPINTERÍA GAREA", por reparacións realizadas no colexio dos Tilos, trescentas tres mil oitocentas sesenta e dúas pesetas.----------------------------------------------------------x) A "RAMÓN F. FERNÁNDEZ, S.L.", por obras realizadas na escola de Galanas e no
parque de Carballal, un millón vintenove mil setecentas trinta e dúas pesetas.-----------------------z) A "RAMÓN F. FERNÁNDEZ", por obras realizadas en Raxó (214.600 pts.), Ponte da
Dorna (110.200 pts.), Bamonde (121.800 pts.) e Texexe (191.400 pts.), seiscentas trinta e oito
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------aa) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños de Solláns a Guldrís e de Espasande e Bustelo a Recesende, trescentas dúas mil cincocentas cinco pts.ab) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños da
parroquia de Reis, duascentas corenta e seis mil cento oitenta e unha pesetas.------------------------ac) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños da parroquia de Cacheiras, cento oitenta mil setecentas trinta e catro pesetas.----------------------------------ad) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños da parroquia de Reis, cento oitenta e tres mil catrocentas corenta e oito pesetas.-------------------------------ae) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños da parroquia de Rarís, cento trinta e oito mil cincocentas dez pesetas.-------------------------------------------af) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños da parroquia de Reis, trescentas oitenta e unha mil duascentas noventa e oito pesetas.------------------------ag) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, vintecinco mil novecentas
cincuenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------ah) a "TÉCNICAS DE HIGIENE, S.L.", por productos e utensilios de aseo, sesenta e
unha mil catrocentas oitenta pesetas.------------------------------------------------------------------------ai) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------al) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación dun anuncio con motivo da celebración de "Turisport", trinta e catro mil oitocentas pesetas.------------------------------------------------am) A "CARPINTERÍA GAREA", por colocación dun vidro nunha ventá do polideportivo de Calo, cinco mil setecentas corenta e dúas pesetas.-------------------------------------------------

an) A "CARPINTERÍA GAREA", por arranxo dunha persiana da casa do concello, tres
mil dezaseis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------añ) A "CARPINTERÍA GAREA", por reparacións efectuadas nas escolas de Bamonde e
Vilariño, vintecinco mil novecentas vinteseis pesetas.----------------------------------------------------ao) A "CARPINTERÍA GAREA", por un taboleiro de ocume para o curso de pintura, seis
mil seiscentas oitenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------ap) A "CARPINTERÍA GAREA", por montaxe e desmontaxe do stand do concello en
"Turisport", cincuenta e oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------aq) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de outubro), tres mil oitocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ar) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Lucí o día 20-7-97,
cento dezaseis mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------as) A "BRAVO RESTAURACIONES, S.L.", por arranxo do mobiliario do colexio dos
Tilos, cento oitenta e cinco mil vinte pesetas.--------------------------------------------------------------at) A "SERVICIOS TÉCNICOS CANCELA", por arranxo do fax da consistorial, trece
mil cincocentas setenta e dúas pesetas.----------------------------------------------------------------------au) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por construcción dun muro de cantería e
contén de terras na escola de Luou, seiscentas corenta e sete mil novecentas setenta e seis pts.----av) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por construcción de drenaxes nos camiños do campo de fútbol de Rarís, Cornide, Mouromorto, Tarrío, Eo dos Menecos e arranxo
dunha gabia onda o consultorio médico de Pontevea, setecentas oitenta e oito mil setecentas trece
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ax) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por construcción de escaleiras nos Tilos,
bacheo en Cobas, Ponte das cabras e pista de Oseve a Ames, asfaltado de gabias en Cornide, Eo
dos Ferreiros e Procelas e asfaltado de pista no campo de fútbol de Rarís, un millón catrocentas
setenta e unha mil oitocentas noventa e cinco pesetas.----------------------------------------------------az) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza arredor da capela de Raxó,
afirmado de camiños en Cornide, Tarrío, Eo dos Menecos, tralas Pozas, San Martiño, Xirimbao,
San Domingo e Lamas-Cacheiras, dous millóns dezanove mil setecentas trinta e catro pesetas.---ba) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por apertura de gabia e explanación de
camiños nunha masa común de Bamonde, duascentas vinte mil seiscentas noventa pesetas.-------bb) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas no parque de Santa
Eufemia e no centro médico de Ameneiro, cento dezasete mil novecentas setenta e dúas pts.-----bc) A "SONDEOS GUERRA", por construcción dun pozo, incluso bomba e caseta, en
Tribaldes-Bamonde", trescentas setenta e dúas mil novecentas corenta pesetas.----------------------bd) A "GALICÓN", por material de oficina, sesenta e tres mil seiscentas corenta e nove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A "LUCEL Y FLÓREZ, S.L.", para construír unha vivenda unifamiliar na parcela P-74
dos Verxeles, situada en Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús Álvarez Flórez.---------------------------------------------------b) A D. ALFONSO DOMÍNGUEZ LUEIRO, para revestimento dun garaxe de 62 m2
existente na súa leira situada en Vilar de Calo-Calo, debendo realiza-las obras sen que afecten á
estructura da edificación.--------------------------------------------------------------------------------------c) A D. MANUEL JOSÉ LUIS PEREIRA SUÁREZ, para construcción dunha galería de
9 m2, eliminación de escaleiras exteriores e apertura de dúas ventás na súa vivenda situada en

Agoso-Oza, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que
afecten á estructura desta, tendo en conta as medidas de seguridade necesarias e separando os
ocos das ventás 5 metros dos lindeiros da finca.-----------------------------------------------------------d) A D. JUAN JOSÉ BERNÁRDEZ DOMÍNGUEZ, para acondicionamento interior dun
local de 120 m2 existente no edificio "As Palomas", situado en Cacheiras, debendo realiza-las
obras sen modifica-lo volume actual do local e sen que afecten á estructura deste.------------------e) A "MÁRMOLES RAMALLOSA, S.L.", para substitución de material de cubrición, en
70 m2, da súa nave situada en Ramallosa-Lucí, colocando uralita, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta, e coa condición de
que a uralita que se instale deberá ser de calquera color que non sexa blanco.------------------------f) A Dª JOSEFINA PARDAL PAZOS, para construír un valado de 619 m/l na finca n1
1489 do P.X.C.P. de Calo, situada en "Cotixe", debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros
a contar do eixe da pista principal e a 4 metros do da pista secundaria, situando a base do muro á
mesma altura cás pistas, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida amplialas
no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o
treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.----------------------------------------------------g) A D. CONSTANTE FONTÁN POL, para construír un galpón de 30 m2 na súa leira
situada en Bustelo-Luou, debendo edificalo á distancia mínima de 8 metros a contar do eixe da
vía pública e de 3 metros ós lindes con outras leiras, e debendo así mesmo cumpri-las condicións
das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T.
(G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non
superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos
parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da
propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite
de 30 m2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A D. MANUEL FANDIÑO PAZOS, para colocación de tubería de formigón en 10 m/l
na cuneta da fronte da súa vivenda e dous tubos máis na esquina sul da finca, situada en Ribas-Oza, debendo colocar tubería de 40 cm. de diámetro separada 4,5 metros do eixe da pista,
construír unha arqueta accesible con reixa no medio da tubería para a limpeza desta e situa-lo
pavimento nivelado na mesma altura có firme da pista entre o borde desta e o cerramento da
finca.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. ROBERTO LOBATO CORBELLE, en representación da empresa "Roberto
Lobato Corbelle y otro, S.C.", para canalización de augas pluviais sobre o parque dos Tilos, debendo instala-la tubería mediante o sistema de "toupo", para non dana-lo firme de aglomerado
existente, repoñe-lo pavimento e zona axardinada nas mesmas condicións nas que se encontra
actualmente e depositar en arcas municipais unha fianza de cento cincuenta mil pesetas para responder do estado das instalacións tralas obras.-------------------------------------------------------------l) A D. ÁNGEL BREA RILO, para construcción dunha rampa de acceso á estrada N-550,
na finca nº 2085 do P.X.C.P., situada nos Vilares de Rúa de Francos, debendo instalar tubería de
40 cm. de diámetro separada o máis posible do eixe da pista, situa-lo pavimento nivelado na
mesma altura có firme da pista entre o borde desta e o cerramento da leira e non poderá levar a
cabo as obras sen permiso previo da Demarcación de Estradas do Estado.----------------------------4.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de Dª LIDIA MOSQUERA ARNOSO, veciña de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a PERRUQUERÍA nun
local situado en Cacheiras, 73, bajo-Cacheiras, deste concello.-----------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la

liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------5.- SUBVENCIÓN.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno
acorda concederlle á Directora do colexio de E.X.B. da Ramallosa unha subvención de trinta e
cinco mil pesetas para celebración do tradicional "Día do Magosto".----------------------------------6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
corenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA
COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 1997.-----------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jaime Bascoy Liste.

No salón de actos da consistorial de
Teo, a catorce de novembro de mil novecentos noventa e sete.----------------------------------------------Sendo as doce horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de tódolos
membros que a compoñen e que se citan na marxe,
a fin de celebra-la sesión extraordinaria convocada
para este día.---------------------------------------------Asiste o Secretario da Corporación,
D. Jaime Bascoy Liste.---------------------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "CAMPOSA, S.L.", por tablas para obras na ponte de Raxó, Bamonde, polideportivo de Calo, camelias e outras, cento oitenta e cinco mil trescentas dez pesetas.----------------------b) A "HORMIGONES PEREGRINO, S.L.", por formigón subministrado para obras no
campo de Bamonde, duascentas sesenta e cinco mil duascentas cinco pesetas.-----------------------c) A "HORMIGONES PEREGRINO, S.L.", por formigón subministrado para obras na
igrexa de Raxó, dezaoito mil oitocentas trinta e tres pesetas.--------------------------------------------d) A "HORMIGONES PEREGRINO, S.L.", por formigón subministrado para obras na
Ramallosa, trinta mil seiscentas unha pesetas.-------------------------------------------------------------e) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por gasóleo subministrado
para vehículos municipais, duas mil trescentas pesetas.--------------------------------------------------f) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no lavadeiro da
Casalonga e para o cerre da masa común de Bamonde, cento oitenta e seis mil cincocentas
setenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------g) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na masa común
de Bamonde, trescentas corenta e unha mil duascentas noventa e cinco pesetas.---------------------h) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na masa común
de Bamonde, duascentas dezaoito mil cento noventa e unha pesetas.----------------------------------i) a "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na masa común de
Bamonde, seiscentas setenta e cinco mil seiscentas corenta e nove pesetas.---------------------------l) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Coira,
Fornelos, Mouromorto e colexio dos Tilos, vintecatro mil seiscentas sesenta e cinco pesetas.------

m) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no consultorio
médico de Ameneiro, noventa e cinco mil setenta e catro pesetas.--------------------------------------n) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra en Bamonde,
cento corenta e seis mil noventa e cinco pesetas.----------------------------------------------------------ñ) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de Raxó,
duascentas trinta e nove mil catrocentas cincuenta e cinco pesetas.-------------------------------------o) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no polideportivo
de Calo, cento quince mil oitocentas vinteseis pesetas.---------------------------------------------------p) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na fonte da Casalonga, cento trinta e tres mil seiscentas trinta e tres pesetas.-------------------------------------------q) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na fonte da Casalonga, vintecatro mil cincocentas oitenta e seis pesetas.--------------------------------------------------r) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, cento noventa e dúas mil novecentas oitenta e seis pesetas.--------------------------------------------------------s) A D. MANUEL SOBREDO, por apertura de gabias e colocación de mangueiras e
sistema de rego na masa común de Mouromorto, catrocentas oitenta e nove mil cincocentas vinte
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------t) A FENOSA, por alumado público, novecentas vintesete mil novecentas setenta e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------u) A FENOSA, por luz do polideportivo de Calo, seis mil seiscentas corenta e tres pts.---v) A FENOSA, por luz dos centros médicos de Cacheiras e Os Tilos, trinta e seis mil
cento setenta e nove pesetas.----------------------------------------------------------------------------------x) A FENOSA, por luz de edificios municipais, trinta mil trescentas vintecinco pesetas.--z) A FENOSA, por luz de escolas, oito mil seiscentas nove pesetas.--------------------------aa) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por seguro do camión de recollida de lixo matrícula C-6384-AS, duascentas setenta e unha mil trescentas setenta e dúas pesetas.----------------------ab) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por materiais subministrados para obras en Bamonde, nove mil cento dezasete pesetas.-------------------------------------------------------------------------ac) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por asfaltado e alargamento da estrada de
Reis a Milladoiro en San Domingo e Solláns (1.017.065 pts.), asfaltado na pista de Ameneiro,
onda "Rodiñas" (444.193 pts.), bacheo da pista da Igrexa de Calo a Ameneiro, por Texexe
(465.276 pts.), accesos á pista polideportiva de Carballal (434.536 pts.) e afirmado dunha pista
en Recesende ((40.600 pts.), dous millóns catrocentas unha mil seiscentas setenta pesetas.--------ad) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras na pista polideportiva de Carballal (1.287.832 pts.) e no parque infantil de Texexe (386.976 pts.), un millón seiscentas setenta
e catro mil oitocentas oito pesetas.---------------------------------------------------------------------------ae) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por drenaxe dos accesos á pista polideportiva de Carballal, cento setenta e cinco mil oitocentas cincuenta e seis pesetas.------------------af) A "ALBACOPI", por material informático, trinta e seis mil duascentas noventa e nove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ag) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por graxa, aceite e un faro para o
tractor, once mil oitocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------ah) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible subministrado para
vehículos municipais, vinteseis mil cincocentas trinta e cinco pesetas.--------------------------------ai) A "COTELGA", por productos para aseo, seis mil catrocentas cincuenta e nove pts.---al) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por canalizacións e pavimentacións realizadas
no San Martiño, un millón duascentas cincuenta e nove mil seiscentas trinta e unha pesetas.------am) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por canalizacións e pavimentacións
realizadas en Francos e na ponte sobre a vía férrea, trescentas once mil cincocentas cincuenta e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------an) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por canalizacións e pavimentacións realizadas
en Picalgaio-Oseve, setecentas oitenta e seis mil oitocentas noventa pesetas.--------------------------

añ) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por contribución urbana de fincas do
concello, seis mil seiscentas trinta e nove pesetas.---------------------------------------------------------ao) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por contribución rústica de fincas do
concello, seis mil trescentas vinte pesetas.------------------------------------------------------------------ap) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, oitenta e oito mil novecentas cincuenta pesetas.--------------------------aq) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, trinta e unha mil seiscentas cincuenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ar) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do concello, mil cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------as) A Dª MERCEDES ROSÓN VARELA, por redacción do proxecto do cemiterio
municipal, dous millóns cincocentas oitenta e seis mil setecentas sesenta e unha pesetas.----------at) Á "EMPRESA SEOANE, S.L.", por servicio de autobuses para acudir á carreira pedestre de Santiago, dezaseis mil cincuenta pesetas.-------------------------------------------------------au) A GESTETNER, facturación por fotocopias (mes de outubro), trinta e seis mil trescentas trinta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------av) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza do local dos cursos de formación ocupacional, vintenove mil trescentas corenta e oito pesetas.---------------------------------------------------ax) A "E.M.S.", por batas e guantes para o curso de xeriatría, corenta e seis mil trescentas
trinta e oito pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------az) A "CONPEAL, S.L.", por dúas portas colocadas no colexio dos Tilos, setenta e oito
mil cincocentas trinta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------ba) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra e area para o campo do San Martiño,
oitenta e cinco mil seiscentas cincuenta e nove pesetas.--------------------------------------------------bb) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra da Casalonga, once mil novecentas corenta e tres pesetas.------------------------------------------------------bc) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra subministrada para obras na entrada
da Cooperativa de Calo, oito mil cincocentas cincuenta pesetas.----------------------------------------bd) A D. JUAN BAUTISTA ALLER SUÁREZ, por pintado dos campos de baloncesto e
fútbol sala no polideportivo de Calo, cincuenta e dúas mil duascentas pesetas.-----------------------be) A D. JESÚS FRENCISCO VÁZQUEZ MAYO, honorarios por redacción de informe
sobre licencia de obras e proxecto de execución, cento sesenta e nove mil duascentas pesetas.----bf) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, honorarios por proxectos de
acondicionamento e alargamento de pistas de Cacheiras a Procelas, dos Verxeles a Bamonde e de
Constenla a Catro Camiños, novecentas setenta e dúas mil setecentas oito pesetas.-----------------bg) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños de Recesende, cento sesenta e unha mil setecentas trinta e tres pesetas.--------------------------------------bh) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños de Cacheiras, trescentas trinta e nove mil oitocentas vinteoito pesetas.---------------------------------------bi) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños de
Cacheiras, cento trinta mil novecentas setenta pesetas.---------------------------------------------------bl) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños de Cacheiras, oitenta e catro mil seiscentas setenta e catro pesetas.--------------------------------------------bm) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por cambio de
tendido eléctrico na pista do cemiterio de Cacheiras, cincocentas corenta e tres mil cincuenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------bn) Ö REAL CLUBE DEPORTIVO DA CORUÑA, importe de tres tarxetas de aboado
para a temporada 1997-98, duascentas unha mil pesetas.--------------------------------------------------

3.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D. JOSÉ BENITO IGLESIAS LOUZAO, veciño de Santiago, que
solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a
CAFETERÍA nun local situado en Montouto-Cacheiras, deste concello.------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE ESTABLECEMENTOS.------------------------a) Visto escrito de D. EDUARDO GARCÍA VILARIÑO, nº 2230 de data 08-10-97, no
que expón que desexa cederlle á súa dona, JOSEFINA FRAGA BECERRA a titularidade do
café-bar situado no centro comercial Os Tilos que viña rexendo, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------------------b) Visto escrito de Dª Mª PURIFICACIÓN REY COSTA, nº 2461 de data 05-11-97, no
que expón que pasa a rexe-lo establecemento situado en Pite-Lucí dedicado a café-bar do que era
anterior titular D. Jenaro Santasmarinas Devesa, e solicita ser recoñecida como titular deste establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:----------------------------------------------------------a) Certificación única da obra "Afirmado pista cemiterio-Sisto" (Plano Provincial de Cooperación da Deputación 1997), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por
importe de catro millóns seiscentas cincuenta mil pesetas.-----------------------------------------------b) Certificación única da obra "Acondicionamento pista cemiterio-Igrexa" (Plano Provincial de Cooperación da Deputación 1997), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez por importe de tres millóns catrocentas cincuenta mil pesetas.-----------------------------c) Certificación única da obra "Acondicionamento pista Lamas" (Plano Provincial de
Cooperación da Deputación 1997), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez
por importe de tres millóns novecentas noventa mil cincocentas trinta e cinco pesetas.-------------d Certificación nº 4 e última da obra "Saneamento en Cascalleira" (P.O.S.-1996), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de trescentas cincuenta e catro
mil cincocentas unha pesetas.--------------------------------------------------------------------------------6.- ALUMADO DO CEMITERIO DE CALO.- Visto escrito do Sr. Presidente do Padroado do Cemiterio de Calo, no que expón que en ocasións o interior do cemiterio está sen luz
na celebración dalgúns actos, debido a que depende para o seu encendido da célula fotoeléctrica
do alumado público, e solicita se instale no local da sepulturería unha conexión do fluído eléctrico que permita poñer en servicio o alumado interior do cemiterio cando sexa necesario, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda instala-la conexión que se solicita.----------------7.- INSTALACIÓN DE ALUMADOS DE NADAL.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda contrata-la instalación dos alumados de Nadal no concello nos mesmos
lugares có ano 1996.---------------------------------------------------------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e corenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA
POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 27 DE NOVEMBRO DE 1997.---------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jaime Bascoy Liste.

Na casa do concello de Teo, a vintesete de novembro de mil novecentos noventa e
sete.-------------------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos ses
membros que a compoñen e que se citan na marxe,
a fin de celebra-la sesión ordinaria supletoria
convocada para este día.-------------------------------Asiste o Secretario da Corporación,
D. Jaime Bascoy Liste.---------------------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A GRAFINOVA, por mil exemplares da "Guía de recursos do concello de Teo",
novecentas noventa e oito mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------------------b) A D. JAIME BASCOY LISTE, suplido por compra dunhas gafas, oitenta mil setecentas cincuenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------c) A FENOSA, por luz de escolas, mil cincocentas oitenta e unha pesetas.------------------d) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, setecentas dezaseis pts.----e) A "GALICIA MEDIA", por publicación de dous anuncios en "La Voz de Galicia",
trinta e oito mil corenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------f) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por pezas e arranxo do tractor e da desbrozadora, cento noventa e cinco mil oitocentas corenta e tres pesetas.---------------------------------------g) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------h) A "RODIÑAS MILLADOIRO, S.L.", por ferro e arame subministrados para obras no
polideportivo de Calo, mil setecentas setenta e dúas pesetas.--------------------------------------------i) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza de xardíns públicos, catrocentas
sesenta e catro mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------l) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", pago de peaxes, tres mil catrocentas catro
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m) A TAIBO-CEFIGAL, por arranxos de fontanería e calefacción realizados en edificios
escolares de Ramallosa, Calo, Rarís, Pontevea, Campos, Recesende, Vilariño e Aido, trescentas
oitenta e seis mil cento sesenta e catro pesetas.------------------------------------------------------------n) A SEUR, pago de portes de documentación á Coruña, dúas mil setenta e seis pts.------ñ) A "SERIGRAFÍA ESCUDEIRO", por vinte axendas para atencións protocolarias,
trinta e catro mil oitocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------o) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, por excavación para a obra do centro sociocultural e da terceira idade de Teo, seiscentas cinco mil cincocentas vinte pesetas.------------------------p) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe a Sada e outro á residencia de
Pontevea, por asuntos do departamento social, doce mil setenta e seis pesetas.-----------------------q) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, trece mil duascentas trinta e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------r) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, cincuenta e
dúas mil catrocentas noventa pesetas.-----------------------------------------------------------------------s) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade con motivo da feira do
San Martiño, cincuenta e oito mil pesetas.------------------------------------------------------------------t) A "VIPROGA, S.A.", por servicio de seguridade e vixiancia na feira do San Martiño,
sesenta e seis mil trescentas cincuenta e dúas pesetas.----------------------------------------------------u) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por materiais subministrados para obras en Bamonde
(28.366 pts.) e no colexio da Ramallosa (2.146 pts.), trinta mil cincocentas doce pesetas.---------v) Ó INSTITUTO DE DESENVOLVEMENTO COMUNITARIO DE GALICIA, por
elaboración de material didáctico e confección de dossieres formativos para os alumnos do curso
de xardinería, cento trinta e catro mil trescentas cincuenta pesetas.-------------------------------------x) Ó INSTITUTO DE DESENVOLVEMENTO COMUNITARIO DE GALICIA, por
elaboración de material didáctico e confección de dossieres formativos para os alumnos do curso
de xeriatría, cento tres mil setecentas cincuenta pesetas.-------------------------------------------------z) Ó INSTITUTO DE DESENVOLVEMENTO COMUNITARIO DE GALICIA, por
organización, dirección, seguimento e control do curso de xardinería, cento quince mil seiscentas
cincuenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------aa) Ó INSTITUTO DE DESENVOLVEMENTO COMUNITARIO DE GALICIA, por
organización, dirección, seguimento e control do curso de xeriatría, cento corenta e seis mil duascentas cincuenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------ab) A "SUMADA, S.A.L.", por blocs e bolígrafos para alumnos dos cursos de xeriatría e
xardinería, seis mil seiscentas noventa e sete pesetas.-----------------------------------------------------ac) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ad) Ó SR. DIRECTOR DO COLEXIO DE EXB DE CALO, suplidos por compra de dous
radiadores para o centro escolar, vinteúnha mil cento oitenta pesetas.---------------------------------ae) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza do local de impartición do curso de xardinería, vintedúas mil novecentas sesenta e oito pesetas.-------------------------------------------------af) A GESTETNER, por papel para a fotocopiadora, setenta e catro mil cincocentas trinta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ag) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por refección servida con motivo da clausura dos
cursos de xeriatría e xardinería, catorce mil duascentas pesetas.----------------------------------------ah) A COTELGA, por productos de aseo, seis mil catrocentas cincuenta e nove pesetas.-ai) A "EXCLUSIVAS VILA, S.L.", por retimbrado e recarga de extintores de escolas,
noventa mil setecentas doce pesetas.------------------------------------------------------------------------al) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra subministrada para obras na carballeira de Francos, vintecatro mil cincocentas trece pesetas.--------------------------------------------------am) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, sesenta e
oito mil setecentas trinta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------an) A "CARPINTERÍA GAREA", por taboleiros subministrados para o curso de manualidades, trece mil trescentas sesenta e tres pesetas.---------------------------------------------------------

añ) A "CARPINTERÍA GAREA", por marcos para obras no local social de Bamonde,
nove mil duascentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------ao) A "CARPINTERÍA GAREA", por transporte e colocación de material da escola de
Tras do Exo ás de Raxó, Igrexa, Cacheiras, Solláns, Casalonga, Luou, Aido, Rarís, Reis,
Campos, Vilariño e Oza, cincuenta e seis mil vinteoito pesetas.----------------------------------------ap) A "CARPINTERÍA GAREA", por reparacións realizadas no colexio de Ramallosa,
cento vintecinco mil cento corenta e unha pesetas.--------------------------------------------------------aq) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de autobús ó pazo de Ponte Ulla cos alumnos do
curso de xardinería, dezaseis mil cincuenta pesetas.------------------------------------------------------ar) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de autobús a Vilanova de Arousa cos alumnos do
curso de xeriatría, vinteúnha mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------as) A D. SERAFÍN CASTELAO VARELA, por estendido de zahorra e limpeza do
campo do San Martiño, corenta e nove mil pesetas.-------------------------------------------------------at) A D. JOSÉ MANUEL MAREQUE, por limpeza de beirarrúas e limpeza de malezas
na Casalonga, vinte mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------au) A D. JOSÉ MANUEL MAREQUE, por limpeza de malezas no campo e na ponte
romana de Francos, vinteoito mil pesetas.------------------------------------------------------------------av) A D. JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ, por transporte de zahorra para o campo do San
Martiño, oitenta mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------ax) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por arranxo da furgoneta do concello, dezanove mil
catrocentas oitenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------az) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por obras de aforro enerxético, dezaoito millóns de pesetas.----------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. MANUEL SEOANE ALDREY, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en "Tras do Agro", lugar de Cobas, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Luis Estévez Suárez.------------------------b) A D. JOSÉ ANTONIO MERA IGLESIAS, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Feros-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil.-------------------------------------c) A D. ANTONIO MELLA PADERNE, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Lamas-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución, e tendo en
conta as limitacións impostas polas Normas subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións en solo non urbanizable de núcleo.---------------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ MAROÑAS CASAIS E OUTRA, para construír unha vivenda unifamiliar
en Texexe-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
polo arquitecto D. José Manuel Bernárdez Matovelle, non puidendo comeza-las obras mentres
non presente no concello o correspondente proxecto de execución, e tendo en conta as
limitacións impostas polas Normas subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións
en solo non urbanizable de núcleo.--------------------------------------------------------------------------e) A D. ALBERTO GOITIA PAISA, para construír unha vivenda unifamiliar en San
Domingo-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
pola arquitecta Dª Amparo Casares Gallego, non puidendo comeza-las obras mentres non
presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------------------------------------

f) A D. JAIME SEÑORÁNS MARTÍNEZ, para ampliación e reforma da súa vivenda unifamiliar situada en Vilar de Francos-Calo, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Juan José Rey e non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------------g) A D. JOSÉ FRANCISCO NANÍN CASTRO, para construír unha vivenda unifamiliar
en Texexe-Calo, para construír unha vivenda unifamiliar en Texexe-Calo, debendo edificala
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Fernando Losada
Liste, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente
proxecto de execución, e tendo en conta as limitacións impostas polas Normas subsidiarias
vixentes no referente ó número de construccións en solo non urbanizable de núcleo.---------------h) A D. MANUEL LÓPEZ CANEDA, en nome de "MÁRMOLES MILLADOIRO,
S.A.L.", para construír unha nave-almacén en Carballal-Calo, debendo edificala retranqueando 5
metros ós lindeiros a distancia sinalada no proxecto aprobado ás vías públicas.----------------------i) A "UNIÓN FENOSA, S.A.", para levar a cabo canalización soterrada de liña eléctrica
no Pazo-Rarís, debendo realizala segundo o Regulamento Electrotécnico correspondente, situando a canalización á máxima profundidade posible e o máis alonxada que se poida do eixe da
pista municipal, e depositar en arcas municipais unha fianza de 200.000 pts. para responder da
correcta reposición do firme das vías públicas tralas obras.----------------------------------------------l) A Dª INÉS LÓPEZ BLANCO, para rehabilitación de tellado e adecentamento interior e
exterior da súa vivenda situada en Texexe-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da vivenda e sen que afecten á estructura desta.------------------------------------------m) A D. ANTONIO SOUTO DEVESA, para instalar unha fosa séptica na finca nº 518 do
P.X.C.P. de Cacheiras-Recesende, situada na Pedra, debendo colocar unha fosa séptica homologada e respecta-la distancia de 5 metros ós lindeiros da finca, 8 metros ó eixe da vía pública e 25
metros a calquera pozo, fonte ou manantial.----------------------------------------------------------------n) A D. SAMUEL MOSQUERA FERRO, para construír un galpón de 30 m2, para usos
auxiliares, adosado á nave existente na súa leira situada en Catro Camiños-Recesende, debendo
edificalo á distancia mínima de 3 metros a contar dos lindes con outras fincas e de 15,50 metros
ó eixe da vía pública, e cumprindo as condicións das Normas subsidiarias no referente a
edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de
planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura
máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente
respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha
ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.--------------------------------ñ) A "CONSTRUCCIONES ROSALEDA, S.L.", para canalización soterrada de tendido
eléctrico cruzando a vía pública para acometida na súa finca situada en Cachóns-Oza, debendo
instala-la canalización de acordo coas normas de FENOSA, situándoa a unha profundidade
mínima de 80 cm. e formigonando a canalización, deixando a cuneta libre para poder ser limpada
polas máquinas de obras públicas; e deberá depositar en arcas municipais unha fianza de 35.000
pts. para responder do estado das vías públicas tralas obras.---------------------------------------------o) A D. JULIÁN CASTRO VILARIÑO, para construír un valado de 100 m/l na horta da
súa casa, situada en Rarís, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo
para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído,
enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-------p) A D. ALBERTO FERREIRA FANDIÑO E Dª MARÍA ESTHER OTERO DURO,
para construír un valado de 225 m/l na finca nº 390 do P.X.C.P. de Luou, situada en Cantoña,
debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base
do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida
ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra
compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------q) A D. MANUEL SÁNCHEZ CASTRO, para construír un valado de 50 m/l na finca nº
78 do P.X.C.P. de Sta. María de Teo, situada en Fontenlo, debendo edificalo á distancia mínima

de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a
cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme
da pista e a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------------r) A Dª ANGÉLICA BLANCO FERNÁNDEZ, para construír un valado de 127 m/l na
súa finca situada en Ribeira-Cacheiras, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da pista municipal, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando
ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o
valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta; e na zona urbana da estrada C-541, retranqueará o valado ata a liña de edificación
sinalada no plano nº 3 de rasantes e aliñacións das Normas subsidiarias vixentes.-------------------s) A D. FRANCISCO MUÑIZ CASTROAGUDÍN, para construír un valado de 30 m/l na
finca nº 212 do P.X.C.P. de Rarís, situada en Fornelos, debendo edificalo á distancia mínima de
5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a
cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme
da pista e a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------------t) A D. IGNACIO ASEGURADO AÑIBARRO, para construír un valado de 300 m/l e un
galpón agrícola de 50 m2 na súa leira situada en Vilar do Bispo-Lampai, debendo edifica-lo
valado á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no
futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o
treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e o galpón construiráse á distancia mínima
de 5 metros a contar dos lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía pública e
cumprindo as condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para
solo non urbanizable, que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta
ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes
perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela
neta e un límite de 50 m2.-------------------------------------------------------------------------------------u) A D. RICARDO OTERO MUJICO, para construír un valado de 17 m/l pola fronte da
finca nº 544 do P.X.C.P. de Cacheiras-Recesende, situada na Pedra, debendo edificalo á distancia
mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá
pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e
desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------------------------------v) A D. JOSÉ M. RIVERA OTERO, para construír un valado de 220 m/l nas fincas
451-452-453 do P.X.C.P. de Luou, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do
eixe da vía pública e a 4 metros do eixe da pista existente pola parte posterior das fincas,
situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o
concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con
zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-------------------------x) A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, para construír un valado de 66 m/l nas fincas
191 e 192 do P.X.C.P. de Rarís, situadas en Fornelos, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a
cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme
da pista e a nova cuneta.----------------------------------------------------------------------------------------

z) A D. MANUEL LANDEIRA CAO, para cambiar un galpón da finca na que se encontra na actualidade para outra finca de maior superficie, situadas ambas no lugar de Vilar, parroquia de Cacheiras, sempre que o galpón non supere os 30 m2 de superficie e a altura da cornisa
sexa como máximo de 2,30 metros, e se coloque á distancia mínima de 3 metros a contar dos
lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía pública.---------------------------------4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:-----------------------------------------a) Certificación única da obra "Afirmado de pista en Vilanova" (Plano de Cooperación da
Deputación-1997), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de
catro millóns novecentas oitenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------b) Certificación única da obra "Afirmado pista da C-541 á Ufa" (Plano de Cooperación da
Deputación-1997), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de
catro millóns duascentas dez mil pesetas.-------------------------------------------------------------------5.- AXUDA A DOMICILIO.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou denega-las prestacións de axuda a domicilio solicitadas
por Dª Dolores Meiriño Gómez e Dª Armenia Liñares Vázquez, por estimar que non cumpren os
requisitos esixidos nas bases que regulan a convocatoria das citadas axudas.-------------------------6.- FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE.- Dada conta do
dossier remitido polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade sobre o proceso constituínte
deste, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda non adherirse á citada Asociación.------7.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concederlle ás asociacións do concello que se citan as subvencións do ano 1997, polos conceptos
e importes que se relacionan:---------------------------------------------------------------------------------a) Á A.VV. "BAIUCA", para actividades culturais, oitocentas mil pesetas.------------------b) Á APA DO COLEXIO DOS TILOS, para actividades, trescentas mil pesetas.-----------c) Ó CLUBE CICLISTA LUOU, para actividades deportivas, cincocentas mil pesetas.---d) Á A.VV. OS TILOS, para actividades culturais e deportivas, cincocentas mil pts.------e) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "A MÁMOA", para actividades culturais, cincocentas
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Á SOCIEDADE DEPORTIVA CACHEIRAS, para actividades deportivas, setecentas
cincuenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------g) Á SOCIEDADE DEPORTIVA IRMANDADE, para actividades deportivas, seiscentas
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------h) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "CRUCEIRO DO MONTE", para actividades deportivas, catrocentas mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------i) Á SOCIEDADE RECREATIVA DE CALO, para actividades culturais e deportivas,
dous millóns cincocentas mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------l) Ó CENTRO CULTURAL ROSALÍA DE CASTRO, para actividades culturais, dous
millóns de pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------m) Á SOCIEDADE DEPORTIVO-CULTURAL DE RECESENDE, para actividades
culturais e deportivas, novecentas mil pesetas.-------------------------------------------------------------n) Á SOCIEDADE DEPORTIVA OS TILOS, para actividades deportivas, cincocentas
cincuenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ñ) Á ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "NOVA REVOLTA", para adquisición de vídeo,
proxector e equipo de sonido, cento cincuenta mil pesetas.----------------------------------------------o) Á APA DO COLEXIO DA RAMALLOSA, para actividades, cen mil pesetas.----------p) Ó PADROADO DO CEMITERIO DE CACHEIRAS, para arranxo do muro da casa
social, cincocentas mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------

q) Á ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE TORRE-CACHEIRAS, para obras no local
social, cincocentas mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------r) Á SOCIEDADE DEPORTIVA LUOU, para actividades deportivas, setecentas cincuenta mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------s) Á ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "A UNIÓN", para actividades culturais, trescentas
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------t) Á APA DO COLEXIO DE CALO, para actividades, trescentas mil pesetas.--------------u) Ó PADROADO DO CEMITERIO DE CALO, para mantemento e arranxo do camposanto, un millón cincocentas mil pesetas.-------------------------------------------------------------------v) Ó CLUBE DE AEROMODELISMO ESTELA, para actividades deportivas, duascentas cincuenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------x) Á ASOCIACIÓN XUVENIL VRENZA, para actividades culturais, trescentas mil pts.z) Ó CLUBE DE FÚTBOL LAMPAI, para actividades deportivas, trescentas mil pts.----aa) Á A.VV. SANTA ANA, para actividades, setecentas mil pesetas.------------------------ab) Á SOCIEDADE DEPORTIVA LUCÍ, para actividades deportivas, cen mil pesetas.--ac) Á ASOCIACIÓN XUVENIL "ESTORNELA", para actividades culturais, cincuenta
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ad) Ó PADROADO DO CEMITERIO DE RARÍS, para mantemento e arranxo do camposanto, un millón de pesetas.--------------------------------------------------------------------------------ae) Á SOCIEDADE DEPORTIVA RARÍS, para actividades deportivas, seiscentas mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------af) Ó S.C. PRAÍÑA, para actividades deportivas, seiscentas mil pesetas.--------------------ag) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "A PONTE VELLA", para actividades culturais, un
millón de pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------ah) Á AGRUPACIÓN PARROQUIAL OS TILOS, para actividades, cincocentas mil pts.ai) Á BANDA DE MÚSICA CULTURAL DE TEO, para actividades culturais, un millón
cincocentas mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------al) Á A.VV. DE CACHEIRAS, para actividades, un millón de pesetas.----------------------am) Á A.VV. DE CALO, para arranxo da casa social, un millón de pesetas.----------------an) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "RÍO TELLA", para actividades culturais, cincocentas cincuenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------Unha vez deducidas as entregas a conta, deberán aboarse as seguintes cantidades ás asociacións que se citan:-------------------------------------------------------------------------------------------a) Á A.VV. "BAIUCA", cincocentas mil pesetas.------------------------------------------------b) Á APA DO COLEXIO DOS TILOS, cincuenta mil pesetas.--------------------------------c) Ó CLUBE CICLISTA LUOU, duascentas mil pesetas.---------------------------------------d) Á A.VV. OS TILOS, duascentas mil pesetas.--------------------------------------------------e) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "A MÁMOA", duascentas mil pesetas.------------------f) Á S.D. CACHEIRAS, duascentas cincuenta mil pesetas.-------------------------------------g) Á S.D. IRMANDADE, catrocentas mil pesetas.-----------------------------------------------h) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "CRUCEIRO DO MONTE", duascentas mil pts.------i) Á SOCIEDADE RECREATIVA DE CALO, un millón cincocentas mil pesetas.--------l) Ó CENTRO CULTURAL ROSALÍA DE CASTRO, un millón de pesetas.---------------m) Á SOCIEDADE DEPORTIVO-CULTURAL DE RECESENDE, catrocentas mil pts.n) Á SOCIEDADE DEPORTIVA OS TILOS, cento cincuenta mil pesetas.-----------------ñ) Á A.VV. "NOVA REVOLTA", cincuenta mil pesetas.--------------------------------------o) Ó PADROADO DO CEMITERIO DE CACHEIRAS, trescentas mil pesetas.-----------p) Á A.VV. DE TORRE-CACHEIRAS, duascentas mil pesetas.------------------------------q) Á SOCIEDADE DEPORTIVA LUOU, seiscentas cincuenta mil pesetas.-----------------

r) Á A.VV. "A UNIÓN", trescentas mil pesetas.-------------------------------------------------s) Á APA DO COLEXIO DE CALO, trescentas mil pesetas.----------------------------------t) Ó PADROADO DO CEMITERIO DE CALO, un millón cincocentas mil pesetas.------u) Ó CLUBE DE AEROMODELISMO "ESTELA", duascentas cincuenta mil pesetas.---v) Á ASOCIACIÓN XUVENIL "VRENZA", trescentas mil pesetas.-------------------------x) Ó C.F. LAMPAI, trescentas mil pesetas.-------------------------------------------------------z) Á A.VV. "SANTA ANA", setecentas mil pesetas.--------------------------------------------aa) Á S.D. LUCÍ, cen mil pesetas.------------------------------------------------------------------ab) Á ASOCIACIÓN XUVENIL "ESTORNELA", cincuenta mil pesetas.------------------ac) Ó PADROADO DO CEMITERIO DE RARÍS, un millón de pesetas.-------------------ad) Á SOCIEDADE DEPORTIVA RARÍS, seiscentas mil pesetas.---------------------------ae) Ó S.C. PRAÍÑA, seiscentas mil pesetas.------------------------------------------------------af) Á A.C. "A PONTE VELLA", un millón de pesetas.-----------------------------------------ag) Á AGRUPACIÓN PARROQUIAL DOS TILOS, cincocentas mil pesetas.-------------ah) Á BANDA DE MÚSICA CULTURAL DE TEO, un millón cincocentas mil pesetas.-ai) Á A.VV. DE CACHEIRAS, un millón de pesetas.-------------------------------------------al) Á A.VV. "CASTRO LUPARIO", un millón de pesetas.-------------------------------------am) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "RÍO TELLA", cincocentas cincuenta mil pesetas.--8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA
POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 3 DE DECEMBRO DE 1997.----------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jaime Bascoy Liste.

Na casa do concello de Teo, a tres de
decembro de mil novecentos noventa e sete.--------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de celebra-la sesión extraordinaria convocada
para este día.---------------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. Mario Fandiño Pazos.-----------------------Asiste o Secretario da Corporación,
D. Jaime Bascoy Liste.-----------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "COPYBELÉN", por fotocopias de planos, dúas mil catrocentas trinta pesetas.-------b) A D. SANTIAGO VIÑO, por lavado da estrada onda a Igrexa de Calo, dez mil pesetas.
c) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de escritura de compraventa
dunha finca, vinteoito mil duascentas corenta e seis pesetas.--------------------------------------------c) A "INVERSIONES VEMEX, S.L.", por obras de construcción do tellado do centro
sociocultural e da terceira idade, un millón oitocentas dezaseis mil trescentas noventa e nove pts.
d) A "VÁZQUEZ PARAMÁ, S.C.", por obras de cerramento realizadas no centro sociocultural e da terceira idade, un millón seiscentas oitenta e tres mil seiscentas noventa e cinco pts.3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A D. JOSÉ MARCIAL SANTISO MOSQUERA, para construcción dunha cociña de
35 m2 adosada ó seu negocio situado en Trasellas-Luou, debendo edificala á distancia mínima de
3 metros a contar dos lindes con outras leiras e a 8 metros do eixe da pista municipal, facendo
constar que a presente licencia se refire exclusivamente á obra civil da cociña deseñada no proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Néstor R. Otero Rando.-------------------------------b) A D. JOSÉ MIDÓN SEOANE, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira
situada en Pedra-Recesende, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presenta-

do, redactado polo arquitecto D. Sergio Lucio Paniccia, e tendo en conta as limitacións impostas
polas Normas subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións en solo non urbanizable de núcleo.-------------------------------------------------------------------------------------------------c) A Dª EMÉRITA CARRILLO GARCÍA, para construír un valado de 12,20 m/l e un
galpón agrícola de 20 m2 na finca nº 1092 do P.X.C.P. de Cacheiras-Recesende, situada en
"Raña"-Cacheiras, debendo edifica-lo valado á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo
para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e o
galpón edificaráse á distancia mínima de 5 metros a contar dos lindes con outras leiras e de 8
metros a contar do eixe da vía pública e cumprirá as condicións sinaladas na ordenanza sobre
edificacións adxectivas, segundo a cal será exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a
2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva.-------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ PACIOS, para completar e dieixi-la construcción da vivenda unifamiliar comezada en Texexe-Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Lucio Fernández Barbeito Borrego, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo citado técnico.-------------------------------------------------e) A D. MANUEL PORTELA OLIVEIRA, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Lamas-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, e non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------------f) A D. ARTURO BANZAS ILLODO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en "Barreiras", lugar de Penelas-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Luis Pereiro Alonso.--------------g) A Dª ISABEL E Dª PILAR TOVAR BOBO, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa leira situada en Igrexa-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polos arquitectos D. Gonzalo Crecente Maseda e outro, e tendo en conta as
limitacións impostas polas Normas subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións
en solo non urbanizable de núcleo.---------------------------------------------------------------------------h) A D. JOSÉ RAMÓN QUINTELA VARELA, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa leira situada en Vilar de Calo-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Antonio Hernando Exquerra.------------------i) A D. LUIS MOSQUERA CALVIÑO, para legalización da construcción dunha vivenda
unifamiliar en Fornelos-Rarís, debendo remata-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Sergio Lucio Paniccia.---------------------------------------4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acordou aproba-las seguintes certificacións de obra:-----------------------------------------a) Certificación nº 1 da obra "Saneamento en Vilar de Calo e Calo" (Fondo de
Cooperación-1997), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de
tres millóns setenta e nove mil novecentas oitenta e unha pesetas.--------------------------------------b) Certificación nº 2 e última da obra "Planta depuradora de augas residuais" (Fondo de
Cooperación-1994), redactada polo enxeñeiro de camiños D. Manuel Pisos Veiga por importe de
catorce millóns sesenta e tres mil duascentas setenta e dúas pesetas.-----------------------------------c) Certificación nº 1 e única da obra "Acondicionamento dun local situado na parroquia
dos Tilos para ser destinado a gardería infantil", redactada polo arquitecto técnico D. Enrique
Eijo Blanco por importe de dous millóns de pesetas.-----------------------------------------------------d) Certificación nº 1 da obra "Construcción de centro sociocultural e da terceira idade",
redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela por importe de dez millóns de pesetas.-------

e) Certificación nº 2 e última da obra "Construcción de centro sociocultural e da terceira
idade", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela por importe de un millón
catrocentas noventa e nove mil novecentas seis pesetas.--------------------------------------------------

5.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.- Visto escrito de "Martínez Montes e Hijos, S.l.", nº
2366 de data 24-10-97, no que solicita a devolución das fianzas que ten constituídas para
responder de tres obras realizadas con cargo a planos provinciais dos anos 1994 e 1996, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a devolución dos avais que a citada
empresa ten depositados, polos importes que se citan, para as obras que se relacionan:-------------a) "Pavimentación calles Teo e outras (P.O.S.-94), por importe de catrocentas vinte mil
cento vinteseis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------b) "Construcción do cemiterio municipal (P.O.S.-94), por importe de duascentas catro mil
duascentas noventa e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------c) "Arranxo pistas Socastro" (P.C.D.-96), por importe de cento cincuenta e nove mil
duascentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------6.- CONTRATO DE MANTEMENTO DA FOTOCOPIADORA.- Visto escrito de
"GESTETNER", no que ofrece a posibilidade de continuar contando co servicio de mantemento
integral da fotocopiadora, que inclúe man de obra, pezas e consumibles necesarios para que o
equipo funcione correctamente, cun custo fixo anual de 131.250 pts. máis I.V.E. e un custo por
copia de 2,35 pts. máis I.V.E., ou ben acollerse á modalidade sen contrato, na que se paga en
cada chamada de asistencia técnica o tempo e os materiais empregados, a Comisión de Goberno,
por unanimidade dos asistentes, acorda contratar con GESTETNER o servicio de mantemento integral da fotocopiadora, no prezo citado.--------------------------------------------------------------------7.- AUTORIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE SINALIZACIÓN.- Visto escrito de D.
JOSÉ BENITO IGLESIAS LOUZAO, en representación de "MERCANOROESTE, S.L.", no que
solicita licencia para levar a cabo a sinalización de localización da súa nave situada en PóboaCacheiras dedicada a mercado ó por maior de froitas, legumes e peixes, segundo plano que
acompaña, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a
licencia que solicita, debendo situa-lo sinal fóra da zona de protección da vía pública e sobre as
pistas de propiedade municipal, evitando calquera tipo de molestias á circulación viaria.----------8.- SUBVENCIÓNS.- A petición do Sr. Neira Picallo, faise constar que o total das
subvencións concedidas por esta Comisión de Goberno en diferentes sesións é o seguinte:--------DATA COMISION

ENTIDADE

CONCEPTO

Total 1.997

11.03.97

AA.VV. Baiuca

Cultura

800.000.-

20.03.97

APA Cobas

Cultura

300.000.-

20.03.97

C.Ciclista Luou

Deportes

500.000.-

25.04.97

AA.VV. Os Tilos

Cultura e Deporte

500.000.-

13.06.97

A.C. A Mámoa

Cultura

500.000.-

27.06.97

S.D. Cacheiras

Deportes

750.000.-

05.08.97

S.D. Irmandade

Deportes

600.000.-

05.08.97

A.C Cruceiro do
Monte

Cultura

13.08.97

S.R. Calo

Cultura e Deporte

27.06.97
27.08.97

Manten. piscina
C.C. Rosalía de Castro Cultura

27.06.97

400.000.2.500.000.600.000.2.000.000.-

Manten. piscina

600.000.-

27.06.97

S.D.C. Cultural

Cultura e Deporte

900.000.-

24.09.97

S.D. Os Tilos

Baloncesto

550.000.-

20.01.97

Veciños de Bouñou
Nespereira e Aido

Arranxo de traída
augas

100.000.-

28.01.97

Directora Colexio
Ramallosa

Antroido

433.000.-

20.03.97

Festa da Árbore

50.000.-

12.05.97

Excursión 8º

213.500.-

29.05.97

Letras Galegas

50.000.-

05-11-97

Festa Magosto

35.000.-

28.01.97

AA.VV. Nova Revolta Video, Proxector e
equipo sonido

150.000.-

07.02.97

APA Río Tella

100.000.-

19.05.97

Act. extra-escolares do
colexio
Torneo Judo

60.000.-

12.02.97

Veciños Oza

Festa Polbo

100.000.-

04.03.97

Director Colexio Os
Tilos

Fotocopiadora

100.000.-

20.03.97

Excursión 8º

122.500.-

19.05.97

Letras Galegas

25.000.-

11.03.97

Comisión Cacheiras

Festa Cacheira

300.000.-

20.03.97

APA do CPRA

Viaxe fin de curso

100.000.-

01.04.97

Comisión Parroquial
Teo

Substitución cuberta
igrexa

500.000.-

Obras Igrexa

593.240.-

12.05.97
01.04.97

Comisión festa carne ó Celebración V festa
caldeiro Teo

300.000.-

01.04.97

Veciños Bouñou

Construcción traída

100.000.-

14.04.97

Cura Párroco Calo

Obras entorno da
Igrexa

300.000.-

14.04.97

Comisión festas
Vilariño

Rerforma palco e
Local social

625.000.-

25.04.97

A.X. Leña Verde

Día Letras Galegas

05.05.97

Veciños Reis

Obra atrio e muro
igrexa

05.05.97

Veciños Luou

Arranxo Igrexa

550.000.-

05.05.97

Curas párrocos

Festa do catecismo

200.000.-

50.000.1.155.700.-

05.05.97

Transporte asist. festa
catecismo

60.000.-

19.05.97

Padroado Cemiterio
Cacheiras

Muro casa social

500.000.-

13.06.97

A.VV. Torre

Obras local

500.000.-

13.06.97

Veciños de Calo

Liga Super Bowl

100.000.-

Final Super Bowl

100.000.-

23.07.97
13.06.97

Veciños Lucí

Obras local

700.000.-

27.06.97

Soc. Cazadores

Tirada ó plato

100.000.-

27.06.97

S.D. Luou

Trofeo Villa de Luou

750.000.-

27.06.97

A.VV. A Unión

Manten. piscina

900.000.-

27.06.97

APA Colexio

Hidrolimpiado-ra

400.000.-

23.07.97

Comisión festas

Celeb. festas

100.000.-

05.08.97

A.VV. O Castro

Baixo Casa Social

800.000.-

05.08.97

Comisión festas

Carreira pedestre

40.000.-

05.08.97

A.S.C. O Cachón

Mat. Ofimático

50.000.-

13.08.97

Veciños Lampai

Porta Igrexa

27.11.97

Padroado Calo

Cemiterio

27.11.97

Estela

Aeromodelismo

250.000.-

27.11.97

Vrenza

Actividades

300.000.-

27.11.97

C.F. Lampai

Actividades

300.000.-

27.11.97

A.VV. Santa Ana

Actividades

700.000.-

27.11.97

S.D. Lucí

Actividades

100.000.-

30.10.97

A.VV. Sta. María

Obras igrexa

100.000.-

27.11.97

A.X. Estornela

Actividades

50.000.-

27.11.97

Padroado de Rarís

Cemiterio

27.11.97

S.D. Rarís

Actividades

600.000.-

27.11.97

S.C. Praiña

Actividades

600.000.-

27.11.97

A.C. A Ponte Vella

Actividades

1.000.000.-

27.11.97

Agr. Parroquial

Actividades

500.000.-

27.11.97

Banda de Teo

Actividades

1.500.000.-

27.11.97

A.VV. Cacheiras

Actividades

1.000.000.-

27.11.97

A.VV. Castro Lupario Obras local

1.000.000.-

24.09.97

Veciños Rialdomato

22.10.97

Veciños de Faramello Arranxo traída augas

200.000.-

22.10.97

O Grelo

V Premios literarios

200.000.-

22.10.97

El Correo Gallego

Carreira pedestre

27.11.97

A.C. Rio Tella

Actividades

Arranxo fonte

300.000.1.500.000.-

1.000.000.-

160.000.-

60.000.550.000.-

9.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
vinte minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA
COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 12 DE DECEMBRO DE 1997.------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jaime Bascoy Liste.

Na casa do concello de Teo, a doce
de decembro de mil novecentos noventa e sete.----Sendo as once horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de celebra-la sesión extraordinaria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste o Secretario da Corporación,
D. Jaime Bascoy Liste.---------------------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "AQUAGEST", facturación por abastecemento de auga (3º trimestre-1996), catro
millóns cincocentas noventa e sete mil setecentas noventa e oito pesetas.-----------------------------b) A "AQUAGEST", facturación por alcantarillado (3º trimestre-1996), tres millóns
duascentas cincuenta mil cento setenta e tres pesetas.----------------------------------------------------c) A "AQUAGEST", facturación por abastecemento de auga (4º trimestre-1996), catro
millóns duascentas setenta e oito mil duascentas cincuenta e unha pesetas.---------------------------d) A "AQUAGEST", facturación por alcantarillado (4º trimestre-1996), tres millóns trinta
e nove mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------e) A "AQUAGEST", facturación por abastecemento de auga (1º trimestre-1997), catro
millóns duascentas vintetrés mil novecentas oitenta e nove pesetas.------------------------------------f) A "AQUAGEST", facturación por alcantarillado (1º trimestre-1997), dous millóns
novecentas noventa e nove mil oitocentas sesenta e oito pesetas.---------------------------------------g) A "AQUAGEST", facturación por abastecemento de auga (2º trimestre-1997), catro
millóns cento sesenta e catro mil seiscentas cincuenta e unha pesetas.---------------------------------h) A "AQUAGEST", facturación por alcantarillado (2º trimestre-1997), dous millóns
novecentas cincuenta e sete mil setecentas vintecinco pesetas.------------------------------------------i) A "AQUAGEST", facturación por abastecemento de auga (3º trimestre-197), cinco
millóns cento dezasete mil trescentas unha pesetas.-------------------------------------------------------l) A "AQUAGEST", facturación por alcantarillado (3º trimestre-1997), tres millóns
seiscentas trece mil trescentas vinte pesetas.----------------------------------------------------------------

m) A "AQUAGEST", por posta a punto da E.D.A.R. de Cacheiras, arranxo, limpeza,
vaciado e mantemento, trescentas tres mil seiscentas vintesete pesetas.-------------------------------n) A "AQUAGEST", por traballos de arranxo de dous corrementos de terra nos Tilos,
cento corenta e cinco mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------ñ) A "AQUAGEST", por instalación dun contador para control do consumo de Ames,
cento oitenta e cinco mil oitocentas trinta e cinco pesetas.-----------------------------------------------o) A "GRAFINOVA, S.A.", por felicitacións navideñas e trípticos, duascentas noventa e
seis mil novecentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------p) A D. MANUEL GESTAL GONZÁLEZ, por limpeza da carballeira da Sobreira con
motivo da romaría da terceira idade, cincuenta mil pesetas.---------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JOSÉ CARLOS PASCUAL RÍOS, para recheo de 3.000 m3 e nivelado da finca
nº 632 do P.X.C.P. de Calo, situada en "Prados de Arriba", lugar de Igrexa-Calo, debendo retranquea-lo recheo 5 metros ós lindeiros da finca e sen que afecte ó uso propio desta, nin tampouco á
rede de rego nin ó sistema de drenaxe de solos.------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA
COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 22 DE DECEMBRO DE 1997.------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintedous de decembro de mil novecentos noventa e
sete.-------------------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de celebra-la sesión ordinaria convocada para
este día.---------------------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.-----------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de escolas, seiscentas sesenta e unha mil trescentas oitenta e catro pesetas.---------------------b) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción dos centros médicos de Cacheiras e Os Tilos, cento sesenta e cinco mil cento setenta e unha
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción do Xulgado municipal, duascentas cincuenta e sete mil cincocentas pesetas.-------------------d) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, oitenta e seis mil duascentas oitenta e unha pesetas.---------------------e) A "TAIBO-CEFIGAL", por instalación de calefacción na escola de Rarís, cincocentas
oitenta e dúas mil trescentas trinta e tres pesetas.----------------------------------------------------------f) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, cincuenta e
oito mil duascentas noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------g) A "TAIBO-CEFIGAL", por obras realizadas na fonte da Casalonga, quince mil oitocentas sesenta e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------h) A "VIAJES PEILLET", por unha viaxe de autobús a Calo coa banda municipal de Teo,
dezaseis mil cincuenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------i) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, novecentas noventa e oito pts.-----

l) Á COMPAÑÍA TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, nove mil cincocentas corenta e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------m) Á COMPAÑÍA TELEFÓNICA, por recibo do teléfono do centro médico de Cacheiras, nove mil seiscentas trinta e tres pesetas.---------------------------------------------------------------n) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ñ) Á COMPAÑÍA TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, dúas mil oitocentas oitenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------------o) Á COMPAÑÍA TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, catorce mil trescentas trinta e nove pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------p) Á COMPAÑÍA TELEFÓNICA, pro recibo do teléfono da consistorial, duascentas trinta e seis mil trescentas noventa e tres pesetas.--------------------------------------------------------------q) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por suscrición do concello (ano 1998), corenta e
dúas mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------r) A FERLO, por sinais de tráfico, corenta e cinco mil cincocentas oitenta e oito pesetas.-s) A "NEUMÁTICOS PONTEVEA", por arranxo da roda dunha carreta, catrocentas pts.t) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible subministrado para vehículos municipais, dezasete mil trescentas pesetas.------------------------------------------------------u) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Ameneiro (meses de setembro, outubro e novembro), noventa e dúas mil pesetas.------------------------------------v) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza extraordinaria de escolas grupo B,
con motivo da celebración de eleccións, vinte mil pesetas.----------------------------------------------x) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta e dúas mil cento setenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------z) A GESTETNER, facturación por fotocopias (mes de novembro), trinta e dúas mil oitocentas corenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------aa) A "TAIBO-CEFIGAL", por instalación de calefacción na escola de Bamonde, seiscentas noventa e catro mil oitocentas corenta e seis pesetas.---------------------------------------------ab) A "TAIBO-CEFIGAL", por instalación de calefacción nas dúas escolas de Oza, un
millón cento corenta e catro mil cincocentas catro pesetas.----------------------------------------------ac) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxo do motor do pozo do local social de Teo, catorce
mil cento vintetrés pesetas.------------------------------------------------------------------------------------ad) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxo do motor do pozo de auga do local social de Teo,
nove mil cen pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------ae) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxos de fontanería realizados no local social de Bamonde, catorce mil oitocentas nove pesetas.---------------------------------------------------------------af) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ag) A "GALICIA MEDIA", por inserción de tres anuncios na Voz de Galicia e un en "El
Correo Gallego", noventa e oito mil cento trinta e seis pesetas.-----------------------------------------ah) A "COPY ESTUDIO, S.L.", por ampliacións e copias de planos, nove mil seiscentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ai) A "ELECTRICIDAD SOUTO", por instalación de amplificación na festa do Cabalo,
setenta e nove mil novecentas corenta e catro pesetas.----------------------------------------------------al) A "ELECTRICIDAD SOUTO", por instalación de amplificación na festa da terceira
idade e noutras celebracións, cento doce mil novecentas oitenta e catro pesetas.---------------------am) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------an) A "GALERÍA-ESTUDIO TOGARIÑOS", por pratos decorados para entrega na homenaxe a D. Ignacio Varela, cento dezaseis mil pesetas.-------------------------------------------------añ) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación de anuncios no B.O.P.,
setenta e catro mil novecentas oitenta e sete pesetas.-------------------------------------------------------

ao) Ó RESTAURANTE CIERTO BLANCO, por comida con persoal do Ministerio de
Medio Ambiente en visita con motivo dos proxectos da Burga, Xirimbao e recheo dos Tilos, vintesete mil catrocentas oitenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------ap) Ó HOTEL CONGRESO, por comida servida a membros do tribunal examinador das
probas para contratación de animador deportivo, nove mil trescentas pesetas.------------------------aq) A "M. CERUELO", por unha mesa e unha cadeira para o departamento social, setenta e tres mil novecentas noventa e sete pesetas.------------------------------------------------------------ar) A "AGOSOFLOR", por abonos, semente e plantas para o curso de xardinería, sesenta
e catro mil duascentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------as) A "VIVEROS ORVISA", por plantas subministradas para o curso de xardinería,
sesenta e seis mil noventa e catro pesetas.------------------------------------------------------------------at) A "ALMACENES J. VILLAVERDE", por utensilios e ferramentas subministrados para obreiros municipais, mil cincocentas noventa e seis pesetas.-----------------------------------------au) A D. JOSÉ TEO AMATE, por utensilios e ferramentas subministrados para obreiros
municipais, seis mil novecentas dez pesetas.---------------------------------------------------------------av) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras na capela de
Raxó, mil trescentas trinta pesetas.---------------------------------------------------------------------------ax) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras no colexio de
Ramallosa, quince mil vintenove pesetas.-------------------------------------------------------------------az) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras na masa común
de Bamonde, sete mil seiscentas vintecinco pesetas.------------------------------------------------------ba) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para unha obra de Rarís,
setecentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------bb) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras no polideportivo
de Calo, mil duascentas vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------------bc) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para unha obra de Bamonde,
cinco mil seiscentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------bd) A D. JOSÉ TEO AMATE, por utensilios subministrados para obreiros municipais,
mil oitocentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------be) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por area subministrada para obras no colexio da
Ramallosa, vintesete mil novecentas trinta e cinco pesetas.----------------------------------------------bf) A "HORMIGONES PEREGRINO", por formigón subministrado para obras en Oza
(71.401 pts.) e na capela de Raxó (20.401 pts.), noventa e unha mil oitocentas dúas pesetas.------bg) A "EXCAVACIONES MIDÓN", por traballos de pala realizados en Santa Eufemia-Oza para instalación de farolas, quince mil oitenta pesetas.---------------------------------------------bh) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, dez mil catrocentas dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------bi) A "RODIÑAS MILLADOIRO, S.L.", por tea de aluminio subministrada para obras
municipais, dúas mil duascentas catro pesetas.-------------------------------------------------------------bl) A Dª NIEVES PÉREZ REY, suplidos por compra de teas para a cabalgata de Reis,
doce mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------bm) A Dª NIEVES PÉREZ REY, suplidos por compra de bombóns para agasallo ó
voluntariado social, vintedúas mil cincocentas pesetas.--------------------------------------------------bn) A "AGOSOFLOR", por unha coroa fúnebre para o sepelio de D. José Tarrío Tarrío e
dous centros florais para atencións protocolarias do departamento social, vinteoito mil pesetas.--3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------

a) A D. JOSÉ MANUEL CORBELLE CALVIÑO, para construír un valado de 91 m/l na
súa leira situada en "Monte Balado", lugar de Fontenlo-Teo, debendo edificalo á distancia
mínima de 5 metros a contar do eixe da pista que conduce á Igrexa e á de 3 metros do eixe da
pista que termina no monte, deixando un camiño dunha largura mínima de 6 metros, e situando a
base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello
poida ampliala no futuro.--------------------------------------------------------------------------------------b) A D. MANUEL REY RODRÍGUEZ, para cubrición e cerre da terraza de 40 m2 existente na súa vivenda situada en Ramallosa-Lucí, debendo realiza-la obra con materiais lixeiros,
sen estructura de formigón, sen que a citada obra afecte á estructura da edificación actual e retranqueando aquela 3 metros ós lindes con outras fincas e 6 metros ó eixe da vía pública.---------c) A D. JOAQUÍN CASAL TÚNEZ, para construír un valado de 57 m/l na finca nº 291
do P.X.C.P. de Calo, situada en Vilar de Francos, debendo coloca-lo primeiro poste do valado á
distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da pista pública principal e retranquea-lo valado 3
metros do eixe da pista secundaria, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta
ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da
pista e a nova cuneta.-------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. ANTONIO FERREIRO UZAL,, para arranxo de cuberta, recebo de fachadas e
colocación de dúas portas e seis ventás na súa vivenda situada en Cornide-Calo, e construcción
dun galpón agrícola de 30 m2 na mesma finca, debendo realiza-las obras na vivenda sen modifica-lo seu volume actual e sen que afecten á súa estructura, e o galpón deberá edificalo á distancia
mínima de 3 metros a contar dos lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da pista.-e) A D. ANSELMO PAMPÍN VIQUEIRA, para construír un valado de 12 m/l na súa
leira situada en Cepeda-Oza, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe
da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o
terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.
f) A D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SEIJO, para construír un valado de 185 m/l nas
fincas 47 e 49 do P.X.C.P. de Lucí, situadas en Chaves, debendo coloca-lo primeiro poste do
valado á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura cá pista.-----------------------------------------------------------------------------------------g) A D. JOSÉ RAMÓN BLANCO FERNÁNDEZ, para construír unha vivenda unifamiliar e un valado de 350 m/l na súa leira situada en Igrexa-Calo, debendo edifica-la vivenda
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Beatriz Dçiaz
Rodríguez, non puidendo comeza-la obra mentres non presente no concello o correspondente
proxecto de execución, e o valado construiráse á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe
da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o
terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.
h) A D. JAVIER COUSO CASTELAO E D. JOSÉ ESTÉVEZ SUÁREZ, para construír
unha vivenda unifamiliar en Seixos-Luou, no sitio doutra derrubada, debendo edificala
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.---------------------------------------------------------------------------------i) A D. FRANCISCO VICENTE ÁLVAREZ, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 1201 do P.X.C.P. de Calo, situada en "Veiga de Arriba"-Texexe, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Mario Vieitez
López, e tendo en conta as limitacións impostas polas Normas Subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións en solo non urbanizable de núcleo.--------------------------------------4.- AXUDAS DEPARTAMENTO SOCIAL.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-----------------------------

1) Denegarlle a D. Manuel Ares Villar a axuda que solicita para que os seus fillos asistan
ó comedor do colexio de Calo, debido a que a súa vivenda dista menos de 2 km. deste centro e
contan con servicio de transporte escolar.-------------------------------------------------------------------2) Concederlle a Dª Elena González Agra unha axuda para compra de prótese auditiva
polo importe total desta, que deberá xustificar con factura.----------------------------------------------3) Concederlle a Dª Argimira Mosquera Calviño unha axuda polo importe total dos libros
e material escolar das súas fillas Eva e Mª Mercedes, que será cobrada pola directora do colexio
da Ramallosa previa presentación de factura.--------------------------------------------------------------4) Concederlle a D. Jesús Cortizo Mirás unha axuda de cincuenta e cinco mil pesetas para
pago do alugueiro da mensualidade de decembro da vivenda que habita.------------------------------5) Concederlle a D. Valeriano Elías Castiñeiras unha axuda de vintecinco mil pesetas
para gastos persoais.-------------------------------------------------------------------------------------------5.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
vinte minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA
COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 9 DE XANEIRO DE 1998.-----------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a nove
de xaneiro de mil novecentos noventa e oito.-------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de celebra-la sesión extraordinaria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por colocación de sistema de sondas e de
aspersores de rego na masa común de Mouromorto, catrocentas noventa e tres mil pesetas.-------b) A "V. LÓPEZ", por colocación dunha marquesina en Cepeda, catrocentas noventa e
nove mil novecentas sesenta pesetas.------------------------------------------------------------------------c) A "GRAFINOVA", por mil exemplares do libro "Asociacionismo agrario e poder local
en Teo", oitocentas noventa e nove mil seiscentas pesetas.----------------------------------------------d) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado de farolas ornamentais nas beirarrúas de Solláns, catrocentas quince mil seiscentas
cincuenta e unha pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------e) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado de Vilariño, corenta e catro mil seiscentas nove pesetas.--------------------------------------f) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado de Galanas, noventa e sete mil duascentas sesenta e nove pesetas.--------------------------g) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado de Eo dos Menecos, vintenove mil duascentas noventa pesetas.-----------------------------h) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado de Raxó, corenta e seis mil seiscentas noventa pesetas.---------------------------------------h) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado de Chaves, corenta e dúas mil cento oitenta e unha pesetas.----------------------------------i) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado de Igrexa-Lucí, cincuenta e nove mil novecentas vinteoito pesetas.--------------------------

l) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado de Pite, corenta e oito mil catrocentas vintecatro pesetas.-------------------------------------m) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado de Póboa, vintenove mil duascentas noventa pesetas.------------------------------------------n) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado de Campos, corenta e dúas mil oitocentas setenta e cinco pesetas.--------------------------ñ) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado de Pedreira-Calo, vintenove mil duascentas noventa pesetas.--------------------------------o) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación de
alumado en Agoso-Oza, catrocentas trece mil duascentas cincuenta pesetas.-------------------------p) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación de
alumado no centro médico de Pontevea, corenta e seis mil catrocentas corenta e seis pesetas.-----q) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por acometida
eléctrica para a depuradora dos Verxeles, catrocentas noventa e cinco mil cincocentas oitenta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------r) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por cambio de liña
eléctrica por ampliación da estrada, en Freixeiro, trescentas noventa mil duascentas unha pesetas.
s) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación de
alumado na pista do cemiterio de Cacheiras, un millón seiscentas noventa e seis mil catrocentas
trinta e catro pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------t) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación dun
cadro no palco de Vilariño e acometida eléctrica nos locais anexos, cento vinte mil catrocentas
setenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------u) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación de
reductores de fluxo luminoso e cambio de luminarias en varios alumados públicos, dezaoito
millóns de pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------v) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en Freixeiro
(1.065.519 pts.), Fixó (154.976 pts.), Trasellas (57.420 pts.), Loureiro (26.100 pts.) e Procelas
(253.634 pts.), un millón cincocentas cincuenta e sete mil seiscentas corenta e nove pesetas.-----x) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por asfaltado de pista en Freixeiro-Reis
(1.250.381 pts.), bacheo e reforzo de firme nunha pista de Fixó (880.150 pts.) e colocación de
sinais no camiño de Carballal a Vilar de Calo (111.360 pts.), dous millóns duascentas corenta e
unha mil oitocentas noventa e unha pesetas.----------------------------------------------------------------z) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce da pista de Fornelos
-Loureiro-Lampai, trescentas trinta e cinco mil catrocentas cincuenta e cinco pesetas.--------------aa) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas en Freixeiro, cincuenta e unha mil cincocentas setenta e catro pesetas.-----------------------------------------ab) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce da pista de Freixeiro a Valiñas, duascentas oitenta e unha mil duascentas sete pesetas.--------------------------------ac) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Coira,
cento corenta e oito mil seiscentas oitenta e nove pesetas.-----------------------------------------------ad) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Monteselo e Samar, cento trinta e sete mil setecentas cincuenta e seis pesetas.-------------------------------ae) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Piñeiro, cento setenta e seis mil novecentas sesenta e catro pesetas.------------------------------------------af) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Freiría
e Monteselo, cento setenta e catro mil seiscentas vinteseis pesetas.------------------------------------ag) A D. ANTONIO PAZ TARELA, por utensilios, ferramentas, puntas, brochas, etc.
subministrados para obreiros municipais, cento dúas mil trescentas sesenta e tres pesetas.---------ah) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de Bamonde, trescentas setenta e seis mil duascentas sesenta e nove pesetas.--------------------------------------

ai) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Cacheiras
(99.383 pts.) e no polideportivo de Calo (32.016 pts.), cento trinta e unha mil trescentas noventa
e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------al) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de Bamonde, catrocentas trinta e nove mil cento cincuenta e tres pesetas.-----------------------------------------am) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de Raxó,
cento setenta e sete mil seiscentas vintecinco pesetas.----------------------------------------------------an) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na fonte da Casalonga (96.145 pts.) e no grupo escolar da Ramallosa (46.400 pts.), cento corenta e dúas mil cincocentas corenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------añ) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de Bamonde, catrocentas cincuenta e oito mil sesenta e catro pesetas.---------------------------------------------ao) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Oza (24.824
pts.), campo de baile de Bamonde (24.312 pts.) e escola de Pontevea (78.880 pts.), cento vinteoito mil dezaseis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------ap) A "ABOGADOS ASESORES, S. CIV.", provisión de fondos para o recurso contencioso-administrativo interposto por D. Antonio Amaro Cendón e outro contra a depuradora de
Oza, cento dezaseis mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------aq) A "HELPA, S.A.", por un bidón de algicida para a fonte e corgo de Raxó, setenta e
seis mil cincocentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------ar) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, duascentas trinta e oito mil cincocentas noventa e unha pesetas.---------------------------------------------as) A "INTELSIS", por equipos trunking para o concello, seiscentas trinta e cinco mil
cento seis pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------at) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza de xardíns públicos (mes de novembro), catrocentas sesenta e catro mil pesetas.----------------------------------------------------------au) A "ABOGADOS ASESORES, S. CIV.", honorarios por estudio de antecedentes e redacción de informe sobre proxecto de xunta de compensación e bases de actuación do sector S-4
de Cacheiras, das Normas subsidiarias de planeamento, cincuenta e oito mil pesetas.---------------av) A "SERMÁTICA", por un ordenador e unha impresora para o departamento social,
duascentas oitenta e unha mil duascentas corenta e dúas pesetas.---------------------------------------ax) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por arranxo e pezas do tractor e da desbrozadora, oitenta e dúas mil cento cincuenta e unha pesetas.--------------------------------------------------az) A D. SEVERINO FERREIRA JORGE, por suscrición do concello a "La Voz de Galicia" (4º trimestre-97), doce mil pesetas.---------------------------------------------------------------------ba) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por varias viaxes realizadas co seu taxi para o
departamento de servicios sociais, dez mil setecentas pesetas.------------------------------------------bb) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por invitación de fin das xornadas sobre
drogodependencias, doce mil duascentas cincuenta pesetas.---------------------------------------------bc) A "GRAFIDEZA, S.L.", por láminas e felicitacións de Nadal, corenta e catro mil oitenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------bd) A Dª MARÍA ESPERANZA LEMA, pago de carballos de fincas da Burga e/ou
Xirimbao, quince mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------be) A D. JOSÉ RIAL CARRILLO, pago de carballos de fincas da Burga e/ou Xirimbao,
trinta mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------bf) A D. JOSÉ MANUEL CAJARAVILLE, pago de carballos de fincas da Burga e/ou
Xirimbao, cen mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------bg) A D. MANUEL ROBERTO CAJARAVILLE, , pago de carballos de fincas da Burga
e/ou Xirimbao, cen mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------

bh) A Dª SARA RODRÍGUEZ BARROS, pago de carballos de fincas da Burga e/ou
Xirimbao, dez mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------bi) A Dª SOLEDAD ARES PEQUEÑO, pago de carballos de fincas da Burga e/ou
Xirimbao, vinteoito mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------bl) A Dª PURA DIVINA OJEA BARCALA, pago de carballos de fincas da Burga e/ou
Xirimbao, corenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------bm) A Dª MARÍA FERNÁNDEZ VILLAR, pago de carballos de fincas da Burga e/ou
Xirimbao, doce mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------bn) A D. JOSÉ DEVESA VILLAR, pago de carballos de fincas da Burga e/ou Xirimbao,
trinta mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------bñ) A Dª ESTHER BARROS GARCÍA, pago de carballos de fincas da Burga e/ou
Xirimbao, dez mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------bo) A D. JOSÉ CARBIA CARBIA, pago de carballos de fincas da Burga e/ou Xirimbao,
vinte mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------bp) A D. MANUEL OTERO BARROS, pago de carballos de fincas da Burga e/ou
Xirimbao, cen mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------bq) A CORREOS, por franqueo da correspondencia municipal, vintenove mil trescentas
trinta e seis pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------br) A "CARPINTERÍA GAREA", por colocación de tres cristais no local do Xulgado,
cinco mil catrocentas cincuenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------bs) A "CARPINTERÍA GAREA", por arranxos de carpintería realizados no parque dos
Tilos, vintedúas mil novecentas sesenta e oito pesetas.---------------------------------------------------bt) A "CARPINTERÍA GAREA", por cambio do pecho da porta do centro médico de
Pontevea, oito mil trescentas cincuenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------bu) A "CARPINTERÍA GAREA", por colocación dun pecho e unha tarima no colexio da
Ramallosa, vinteúnha mil duascentas vinteoito pesetas.--------------------------------------------------bv) A "CARPINTERÍA GAREA", por arranxos de carpintería realizados en escolas do
C.P.R.A., trinta e unha mil setecentas oitenta e catro pesetas.-------------------------------------------bx) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción dun anuncio, trinta e catro mil oitocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------bz) A "GALICIA MEDIA", por publicación dun anuncio en "La Voz de Galicia", dez mil
seiscentas setenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------ca) Á COMUNIDADE DE AUGAS DE SOLLÁNS, pago de cotas de auga da escola,
anos 1996 e 1997, dúas mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------cb) Á COMUNIDADE DE AUGAS DE SOLLÁNS, pago de revestimento e tellado do
depósito de auga da escola de Solláns, once mil pesetas.-------------------------------------------------cc) A "M. CERUELO", por etiquetas para impresora, seis mil oitocentas corenta e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cd) Ó "HOTEL CONGRESO", por comida de clausura do curso "Arte nas túas mans",
trescentas sesenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------ce) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por arranxo dunha marquesina de Rarís, sesenta e
nove mil seiscentas vintetrés pesetas.------------------------------------------------------------------------cf) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por rotulación de contedores de lixo, duascentas
cincuenta e catro mil cincocentas vintecinco pesetas.-----------------------------------------------------cg) A "VIVEROS ORVISAHOUSE", por macetas e plantas para o colexio da Ramallosa,
vintedúas mil duascentas nove pesetas.---------------------------------------------------------------------ch) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxo da calefacción, electricidade e fontanería do
colexio dos Tilos, cento cincuenta e unha mil cincocentas oitenta e oito pesetas.--------------------ci) A "EUROCONSULT", por ensaios de control e estudio geotécnico do polideportivo
dos Tilos, catrocentas vinte mil trescentas oitenta e catro pesetas.--------------------------------------cl) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas en Loureiro,
cento trinta e dúas mil setecentas setenta e nove pesetas.--------------------------------------------------

cm) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de VilarTeo, cento dezasete mil catrocentas setenta e tres pesetas.-----------------------------------------------cn) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de GrelaLampai, cento oitenta e unha mil cento once pesetas.-----------------------------------------------------cñ) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas en Campos
e Vilachaíño, cento setenta e nove mil duascentas vinteseis pesetas.-----------------------------------co) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas en Mosteiro
e Silva, trescentas trinta mil setecentas oitenta pesetas.---------------------------------------------------cp) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce da pista de Paredes a
Vilariño, noventa e seis mil seiscentas sesenta e tres pesetas.-------------------------------------------cq) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas en Noceda,
setenta e tres mil oitocentas noventa e dúas pesetas.------------------------------------------------------cr) A "TRANSPORTE Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Espasande a Regoufe e Trasellas, duascentas nove mil trescentas oitenta e seis pesetas.----------------------cs) Á XAMONERÍA "A COVA", por pinchos e bebidas servidos en visita de intercambio
de estudiantes, corenta e cinco mil pesetas.-----------------------------------------------------------------ct) A "EXPRÉS DE VEA", por un servicio de transporte en autobús con alumnos do
colexio da Ramallosa para asistir a un partido do Deportivo, trinta e sete mil catrocentas
cincuenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------cu) Á FARMACIA "CRUCES ARTERO", por medicamentos subministrados para funcionarios municipais, noventa e tres mil seiscentas vintenove pesetas.---------------------------------cv) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga e productos de limpeza subministrados
para escolas, dezaseis mil trescentas setenta e dúas pesetas.---------------------------------------------cx) A "MULTICENTRO PERNAS", por vestiario para obreiros municipais, corenta e
oito mil cento nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------cz) A "MULTICENTRO PERNAS", por un alargador de cable para o departamento de
servicios sociais, novecentas trinta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------da) A "SEUR", por portes de documentación á Coruña, dúas mil setenta e seis pesetas.---db) A "GALICÓN", por carpetas plásticas de arquivo, corenta e catro mil seiscentas
sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------dc) A FENOSA, por alumado público, un millón duascentas corenta e catro mil oitocentas unha pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------dd) A FENOSA, por luz de escolas, vinteoito mil setecentas sesenta e nove pesetas.------de) A FENOSA, por luz de edificios municipais, trinta e catro mil cento vintenove pts.---df) A FENOSA, por luz do polideportivo de Calo, dezanove mil cincocentas cinco pts.---dg) A FENOSA, por luz dos centros médicos de Cacheiras e Os Tilos, trinta e nove mil
catrocentas trece pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------dh) A GESTETNER, facturación por fotocopias (mes de decembro), trinta mil duascentas
sesenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------di) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por gasóleo subministrado para
vehículos municipais, tres mil trescentas vintedúas pesetas.---------------------------------------------dl) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN", por combustible subministrado para calefacción de
escolas, trescentas corenta e oito mil oitocentas corenta pesetas.----------------------------------------dm) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, corenta e cinco mil oitocentas oitenta e oito pesetas.---------------------dn) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por gasolina subministrada para máquinas municipais, seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------do) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por invitación servida ós organizadores da cabalgata de Reis e membros do equipo de Protección Civil, doce mil oitocentas pesetas.-----------------

dp) A "COPY ESTUDIO", por copias de planos, catro mil cincuenta pesetas.--------------dq) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de
Luou, dúas mil seiscentas setenta e tres pesetas.-----------------------------------------------------------dr) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, honorarios por outorgamento de escritura de
precario, dezasete mil cincocentas setenta e catro pesetas.-----------------------------------------------ds) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, honorarios por outorgamento de escritura de
compraventa, vinteoito mil duascentas corenta e seis pesetas.-------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A Dª MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MORANDEIRA, para construír un valado de 170
m/l na finca nº 52-53 dos Verxeles, parroquia de Oza, debendo edificalo á distancia de 2 metros
do borde da beirarrúa existente pola fronte da rúa principal, coa obriga de respecta-la servidume
de paso existente e cumpri-las condicións sinaladas nos artigos 4.1 e 4.2 do Plano Parcial, que
din o seguinte: "4.1.- Nos viais interiores da área urbanizada, a 2 metros do borde da beirarrúa,
con murete de 0,80 m. de alto e malla metálica ou arame ata un máximo de 2 m. Poderán empregarse tamén setos vivos.= No caso da estrada xeral, estaráse ó que estableza o Organismo competente.= 4.2.- Os cerramentos entre parcelas contiguas poderán efectuarse en calquera dos tipos
descritos no 4.1, non rebasando, no caso de muros cegos, a altura de 1,50 m.".----------------------b) A "E. GARCÍA, S.A.", representado por Dª María Eugenia García Alvariza, para
construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Mouromorto-Calo, debendo edificala
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Alfredo Díaz
Grande, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.---------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JOSÉ CARLOS IGLESIAS RAPOSO, en nome de "IGLESIAS MIRÁS, S.A.",
para construír dúas vivendas pareadas nos Verxeles-Oza, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Carlos Guerrero González e Dª
María López Castro, coa obriga de retranquealas como mínimo 2 metros ós lindeiros e 8 metros
ó vial urbanizado.-----------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ MOSQUERA RÍOS, para construír un galpón para usos agrícolas de 40 m2
na finca nº 132-A de Valiñas-Reis, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar
dos lindes con outras leiras e á distancia que lle sinale a Demarcación de Estradas da Xunta de
Galicia en relación coa vía pública, e coa obriga de cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas, que serán exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 metros e unha altura máxima de cornisa
non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 1% da parcela neta e un límite de 40 m2.---------------------------------------------------------------e) A "MALGA, S.L.", en nome de "CASTELAR DE GESTIÓN, S.L.", para levar a cabo
unha canalización eléctrica de media tensión soterrada de 275 m/l nos Verxeles-Oza, debendo
contar coa autorización da Excma. Deputación Provincial da Coruña, face-la canalización segundo o Regulamento Electrotécnico de Media Tensión e constituír en arcas municipais unha fianza
por valor de 270.000 pts. para responder da correcta reposición do firme das vías públicas tralas
obras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) A Dª MARÍA JOSÉ GÓMEZ MEJUTO, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Pite-Lucí, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, e tendo en conta as limitacións
impostas polas Normas Subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións en solo non
urbanizable de núcleo.-----------------------------------------------------------------------------------------g) A D. JOSÉ RAMÓN TORRES FERNÁNDEZ, para explanación e nivelación do terreo e construcción dun valado de 52 m/l na finca nº 1557 do P.X.C.P. de Calo, situada en
Ameneiro, debendo contar coa autorización da Demarcación de Estradas do Estado en relación

coa estrada N-550, situa-lo primeiro poste do valado sobre a aliñación oficial aprobada nas
Normas Subsidiarias do concello, que corresponde a unha distancia de 15,50 metros desde o eixe
da N-550, coas condicións sinaladas pola Demarcación de Estradas, e facer-la cesión do terreo
que queda fóra da aliñación mencionada.-------------------------------------------------------------------h) A D. RICARDO BARROS FERNÁNDEZ, para construír un valado de 240 m/l na
finca nº 498-1 do P.X.C.P. de Oza, situada na Hermida, debendo edificalo á distancia mínima de
5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a
cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme
da pista e a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------------i) A Dª PILAR ARAÚJO PRADO E D. EUSEBI DE TELLITU SOLAS, para construír
unha vivenda unifamiliar nos Verxeles, parroquia de Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José A. Martín Curty, non puidendo
comeza-las obras mentres non presenten no concello o correspondente proxecto de execución, e
coa obriga de retranquea-la obra 2 metros ós lindeiros e 8 metros ó vial urbanizado.----------------4.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D. FRANCISCO JAVIER PEREIRO CORNES, veciño de Santiago, en
nome de "Francisco Javier Pereiro Cornes y otro, S.C.", que solicita a regulamentaria licencia
para abrir ó público un establecemento dedicado a VENTA E ARRANXO DE
ELECTRODOMÉSTICOS no local nº 39 do Centro Comercial "Os Tilos" deste concello.--------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúha horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 26 DE XANEIRO DE 1998.------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinteseisvde xaneiro de mil novecentos noventa e oito.-Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de celebra-la sesión extraordinaria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "SEGUROS NACIONAL SUIZA", por seguro de accidentes dos participantes nos
cursos de xardinería e de xeriatría, cen mil cento corenta e tres pesetas.-------------------------------b) A "EFCAL, S.L.", por obras de acondicionamento de local para centro de educación
infantil nos Tilos, dous millóns de pesetas.-----------------------------------------------------------------c) A "PUBLIEDISA", por maquetación, deseño, redacción fotografía fotomecánica e filmación da revista municipal, duascentas quince mil duascentas oitenta pesetas.---------------------d) A Dª MARÍA PILAR BERMEJO GONZÁLEZ, por impartición do curso de prevención de drogodependencias-1997, duascentas mil pesetas.-----------------------------------------------e) A "GALERÍA ESTUDIO TOGARIÑOS", por asistencia técnica do programa "O Nadal
nas túas mans", duascentas catorce mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------f) A "GRAFIDEZA, S.L.", por diplomas dos cursos de xardinería e xeriatría, vintetrés mil
setecentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------g) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, cento
noventa e dúas mil oitocentas cincuenta e oito pesetas.---------------------------------------------------h) A "RODIÑAS MILLADOIRO, S.L.", por ferro subministrado para obras nunha masa
común, seis mil seiscentas cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------i) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", pago de peaxes, mil novecentas noventa e seis
pesets.------------------------------------------------------------------------------------------------------------l) A D. MANUEL VALIÑO CALO, por portes de alimentos doados pola CEE, vintetrés
mil duascentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------m) A "LA VOZ DE GALICIA", por publicación dun anuncio, vintenove mil pesetas.------

n) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, cento cincuenta mil oitenta
e tres pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, dez mil seiscentas setenta e dúas pts.o) A "XAMONERÍA A COVA", por comidas servidas ó persoal da cabalgata de Reis,
dez mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------p) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe de avaliación da finca 1757 do P.X.C.P.
de Calo, vinte mil oitocentas oitenta pesetas.---------------------------------------------------------------q) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe de avaliación da finca 1177 do P.X.C.P.
de Calo, corenta mil seiscentas peseta.----------------------------------------------------------------------r) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe de avaliación da finca de Dª Carmen
Franco Vázquez, vinte mil oitocentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------s) A GESTETNER, por tóner para a fotocopiadora e para o fax, trinta e sete mil cincocentas oitenta e catro pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------t) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza de xardíns públicos (mes de decembro), catrocentas sesenta e catro mil pesetas.----------------------------------------------------------u) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de transporte á Coruña con alumnos dos colexios
da Ramallosa e dos Tilos, setenta e catro mil novecentas pesetas.--------------------------------------v) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe a Santiago, por asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------x) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bacheo de pistas de Bamonde, Cobas,
Póboa, os Tilos e Montouto a Penelas (1.144.369 pts.), asfaltado interior de Carballal (755.183
pts.), acondicionamento da ponte de Cobas (15.370 pts.), limpeza de cunetas e estendido de
zahorra na pista de Quintáns-Bamonde (442.250 pts.) e saca de escombro da capela de Raxó
(18.560 pts.), dous millóns trescentas setenta e cinco mil setecentas trinta e dúas pesetas.---------z) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza de vertedeiros incontrolados
de lixo en Montouto, trinta e sete mil cento vinte pesetas.-----------------------------------------------aa) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras nas masas comúns de Bamonde
(188.790 pts.), Monte Pelado-Oza (167.040 pts.) e Mouromorto (20.300 pts.), trescentas setenta e
seis mil cento trinta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------ab) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de reixas en Casaldomiro
(13.920 pts.) e Solláns (929.160 pts.) e colocación de tubos en Quintáns-Bamonde (26.100 pts.) e
Carballal (103.704 pts.), un millón setenta e dúas mil oitocentas oitenta e catro pesetas.-----------ac) A "TOPODEX, S.C.", por confección do panel-exposición da cartografía das normas
subsidiarias do concello, cento trinta e nove mil duascentas pesetas.-----------------------------------ad) A "CARPINTERÍA DE ALUMINIOS GALICIA, S.L.", por portas e ventás para o
local social de Teo, dous millóns setecentas noventa e oito mil catrocentas oitenta e unha pts.----ae) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por inserción de anuncios no B.O.P.,
catoce mil cento dezaoito pesetas.----------------------------------------------------------------------------af) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, vinte mil seiscentas sete pts.ag) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe a Santiago, por asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------ah) A D. ANDRÉS FERNANDO MARIÑO DA PITA VEIGA, honorarios por realización de estudio sobre a granxa Paradela, cento tres mil oitocentas vinte pesetas.---------------------ai) A D. ANDRÉS FERNANDO MARIÑO DA PITA VEIGA, suplidos para pago de facturas de planos e outros para realización de estudio sobre a granxa Paradela, vinteseis mil novecentas doce pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------al) Á FEGAMP, pago de cota de socio, ano 1998, noventa e sete mil catrocentas cinco pts
am) A "ELECTRICIDAD SOUTO, por colocación de alumados de Nadal nas parroquias
do concello, cincocentas oitenta mil setecentas cincuenta pesetas.--------------------------------------an) A "ELECTRICIDAD SOUTO", por instalación de megafonía no pavillón da Ramallosa con motivo da cabalgata de Reis, cincuenta e seis mil catrocentas noventa e dúas pesetas.--añ) A "ELECTRICIDAD SOUTO", por instalación de megafonía e iluminación do belén
do colexio da Ramallosa, corenta mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------

ao) A "CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES", por arranxo da desbrozadora (32.480
pts.), colocación de reixas en Francos (45.240 pts.), colocación de reixas e tubos para suxeición
de tea metálica na fonte da Casalonga (39.324 pts.), arranxos no colexio de Ramallosa (27.840
pts.) e instalación de valo de protección de beirarrúas fronte ó colexio dos Tilos (345.680 pts.),
catrocentas noventa mil cincocentas sesenta e catro pesetas.--------------------------------------------ap) A "RAMÓN Y ÓSCAR TUBÍO, S.L.", por limpeza das estufas das escolas de Oza,
Campos, Calo, Cacheiras, Vilariño e Raxó, vintenove mil pesetas.-------------------------------------aq) A "RAMÓN Y ÓSCAR TUBÍO, S.L.", por arranxo das estufas do colexio dos Tilos e
da escola de Cacheiras, corenta e cinco mil novecentas trinta e seis pesetas.--------------------------ar) A "RAMÓN Y ÓSCAR TUBÍO, S.L.", por arranxo das estufas das escolas de
Francos, Campos e Casalonga, doce mil novecentas noventa e dúas pesetas.-------------------------as) A "RAMÓN Y ÓSCAR TUBÍO, S.L.", por arranxo de estufa da escola da Casalonga,
quince mil cento noventa e seis pesetas.--------------------------------------------------------------------at) A D. ENRIQUE MAREQUE FREIRE, por hipoclorito subministrado para cloración
de augas de escolas, sete mil oitocentas trinta pesetas.----------------------------------------------------au) Á FARMACIA "PRIETO BERTÓLEZ", por medicamentos subministrados para
usuarios do departamento social, cento sesenta e dúas mil cento cincuenta e sete pesetas.----------av) A Dª MARÍA ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza de escolas con motivo da
celebración de eleccións autonómicas, doce mil pesetas.-------------------------------------------------ax) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, trinta e seis mil trescentas
corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------az) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por pavimentado do acceso a Coira
(986.789 pts.), bacheo da pista da Igrexa a Coira (1.160.000 pts.), afirmado de camiños de Póboa
e Monte-Cacheiras (87.290 pts.) e sinalización de vertedeiros incontrolados de lixo (208.800
pts.), dous millóns catrocentas corenta e dúas mil oitocentas setenta e nove pesetas.----------------ba) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por desmonte dunha masa común de Lamas-Cacheiras, un millón seiscentas trinta e cinco mil seiscentas pesetas.----------------------------bb) A "GALICIA MEDIA", por publicación dun anuncio en "La Voz de Galicia", dez mil
duascentas oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------bc) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por inserción de dous anuncios no
B.O.P., vinteúnha mil cincocentas trinta e nove pesetas.-------------------------------------------------bd) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por plantación de setos e de hedras nos Tilos, duascentas sesenta e nove mil cento vinte pesetas.---------------------------------------------------be) A "CARPINTERÍA GAREA", por colocación de percheiros e corcho no colexio da
Ramallosa, oito mil cincocentas oitenta e catro pesetas.--------------------------------------------------bf) A "CARPINTERÍA GAREA", por arranxo de dúas persianas no colexio dos Tilos,
cinco mil duascentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------------------bg) A "CARPINTERÍA GAREA", por colocación dun pecho no colexio de Calo, oito mil
trescentas cincuenta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------bh) A "CARPINTERÍA GAREA", por obras de carpintería realizadas no local social de
Bamonde, catrocentas dúas mil cincocentas vinte pesetas.-----------------------------------------------bi) A "CARPINTERÍA GAREA", por montaxe e desmontaxe de escenario e transporte de
material para a cabalgata de Reis, dezanove mil cento corenta pesetas.--------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. MANUEL FUENTES MOSQUERA, para construcción dun galpón agrícola de
28 m2 na súa leira situada en Pite-Lucí, debendo edificalo á distancia mínima de 8 metros a

contar do eixe da vía pública e de 3 metros ós lindes con outras fincas, e cumpri-las condicións
das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T.
(G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non
superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia
edificación adxectiva, cunha ocupación ma´xima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30
metros cadrados.------------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. LORENZO AMENEIRO GARCÍA, para construír un valado de 252 m/l na finca
nº 419-3 do P.X.C.P. de Rarís, situada na Igrexa, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros ó eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou
enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata a o
valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ, para construír un valado de 80 m/l na finca nº 544 do
P.X.C.P. de Cacheiras-Recesende, situada na Pedra, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros ó eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou
enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata a o
valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ CARABÁN MATO, para construír un valado de 20 m/l na finca nº 247 do
P.X.C.P. de Reis, situada en Olveira, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros ó eixe da
vía pública principal e de 3 metros ó eixe da secundaria realizado paralelamente ó borde da finca
sinalada no plano de C.P., situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou
enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata a o
valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------e) A D. ISOLINO MANUEL VALIÑO CALO, para ampliación ata 2 metros do alto dun
valado de 27 m/l existente na súa finca situada en "Campelos", lugar de Ramallosa-Lucí.---------f) A D. AGUSTÍN PARAJÓ IGLESIAS, para construír unha rampa de 4 m/l para acceso
á súa finca "Agro do Rapeiro", situada en Igrexa-Luou, debendo instalar unha tubería de 40 cm.
de diámetro separada 4,5 metros do eixe da pista, e situa-lo pavimento nivelado na mesma altura
có firme da pista entre o borde desta e o cerramento da finca.-------------------------------------------g) A D. MANUEL ÁNGEL TOUCEDA TOUCEDA, para arranxo da cuberta, de 105
m/l, e reposición de sete ventás na súa vivenda situada na finca 270-1 de Campos-Teo, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura
desta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A Dª ÁNGELA RODRÍGUEZ FARIÑA, para substitución do tellado en 65 m2 e
recebo da fachada en 45 m2, na súa vivenda situada na finca 229 de Fornelos-Rarís, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-i) A D. ANTONIO MATALOBOS IGLESIAS, para apertura de dous ocos e acondicionamento interior (25 m2) na súa vivenda situada en Eo dos Menecos-Oza, debendo realiza-las
obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------l) A Dª ÁNGELES GARRIDO CACHAFEIRO, para pintado de fachadas (180 m2) e
colocación de canalón e baixante (45 m/l) na súa vivenda situada en Galanas-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-m) A "JESMAR REPOSTERÍA, S.L.", para substitución de pavimento (216 m2) no
interior da súa nave situada en Galanas-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da edificación.-------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. JOSÉ VAAMONDE REY, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira
situada en Casaldomiro-Recesende, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polos arquitectos D. Carlos Guerrero González e outra, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución, e

deberá así mesmo ter en conta as limitacións impostas polas Normas Subsidiarias vixentes no
referente ó número de construccións en solo non urbanizable de núcleo.------------------------------ñ) A D. HIGINIO MARQUÉS GALLO, para construír unha vivenda unifamiliar en
Cobas-Os Tilos, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, e deberá así mesmo ter en conta as limitacións
impostas polas Normas Subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións en solo non
urbanizable de núcleo e tamén tramita-la autorización correspondente para a conexión da saída
de fecais á rede de alcantarillado público.-------------------------------------------------------------------o) A D. JOSÉ MANUEL GOLMAR SERTO, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 409 do P.X.C.P. de Oza, situada en Agoso, debendo edificala suxeitándose estrictamente
ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Juan Aboy García, non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------------p) A D. ÁNGEL SEGADE GARCÍA, para construír unha vivenda unifamiliar nos Tilos,
debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D.
José Carlos Sanchidrián P., e coa obriga de tramitar licencia de obras independente, segundo o
Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas, para a instalación do
depósito de combustible indicado no proxecto.------------------------------------------------------------q) A D. JESÚS ARES GARCÍA, para construír unha vivenda unifamiliar en Casalonga-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, coa obriga de realiza-las cesións do terreo obrigatorio
segundo as normas vixentes, correspondente á fronte da estrada N-550, segundo indicacións da
Demarcación de Estradas do Estado, e debendo contar coa autorización deste Organismo e ter en
conta as limitacións impostas polas Normas Subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións en solo non urbanizable de núcleo.---------------------------------------------------------------r) A D. JOSÉ ANTONIO CORTIZO NIETO, para construír unha vivenda unifamiliar en
Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo
arquitecto D. Leopoldo Ivorra Sáenz-Díez, e non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------------------------------------------4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:-----------------------------------------------------a) Certificación nº 1 e única da obra "Depuración de augas residuais en Recesende"
(P.O.S.-97), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de tres
millóns trescentas vinte mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------b) Certificación nº 1 e única da obra "Depuración de augas residuais en San Domingo"
(P.O.S.-97), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de catro
millóns novecentas oitenta e cinco mil pesetas.------------------------------------------------------------5.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D. FRANCISCO JAVIER TEO SEOANE, veciño de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a PERRUQUERÍA DE
CABALEIROS nun local situado en Cacheiras, parroquia de Cacheiras deste concello.-----------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.---------------------

6.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. BIENVENIDO BENEITO GARCÍA, nº 2747 de data 11-12-97, no que expón que
vai comezar a rexe-lo establecemento dedicado a café-teatro denominado "Sala Samay", situado
en Cacheiras, a licencia do cal figuraba a nome de Dª Milagros Paramá Duarte, e solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle o solicitado, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a
primitiva licencia.----------------------------------------------------------------------------------------------7.- SUBVENCIÓN.- Dada conta de escrito de veciños de Bamonde, nº 114 de 22-01-98,
no que solicitan unha subvención para reconstrucción do teleclub da parroquia, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda concederlles para a citada obra unha subvención de cincocentas mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------8.- ACEPTACIÓN DE PRESUPOSTO.- Vistos os presupostos presentados, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou contratarlle a "Martínez Montes e Hijos, S.L."
a realización da obra "Camiño de Raxó a Feros e ramal á Devesa, 1ª fase", no importe de tres
millóns cincocentas sesenta e unha mil duascentas corenta e seis pesetas.----------------------------9.- CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS NA IGREXA DE CALO.- Tamén por
unanimidade, a Comisión de Goberno acordou acomete-la obra de construcción de beirarrúas na
Igrexa de Calo, que ascende á cantidade de catro millóns novecentas noventa e cinco mil catrocentas vintecatro pesetas, segundo memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico municipal, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para contrata-la obra, previa consulta con
alomenos tres contratistas.-------------------------------------------------------------------------------------10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA
POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 4 DE FEBREIRO DE
1998.-------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
Na casa do concello de Teo, a catro
D. Armando U. Blanco Martínez.
de febreiro de mil novecentos noventa e oito.------Concelleiros:
Sendo as vinte horas, e baixo a preD. José Manuel Neira Picallo
sidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
D. José Luis Mallo González
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a CoD. Antonio Castroagudín Valladares
misión de Goberno, coa asistencia dos seis memD. Mario Fandiño Pazos.
bros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
D. Ramón Cea Ferreiro
de celebra-la sesión extraordinaria convocada para
Secretario:
este día.---------------------------------------------------D. Jesús Naveira Vázquez.
Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e reso- lución dos asuntos incluídos na
------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para a
calefacción do centro médico de Ameneiro, trinta e catro mil cincocentas oitenta pesetas.---------b) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para a calefacción da consistorial, duascentas sesenta mil oitocentas oitenta e unha pesetas.--------------------c) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para estufas de
escolas, quince mil sesenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------d) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, oitenta e cinco mil cincocentas oitenta e unha pesetas.------------------e) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para maquinaria de obras, dúas mil catrocentas dezaoito pesetas.---------------------------------------f) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Cambados, por
asuntos do departamento social, sete mil trescentas corenta pesetas.-----------------------------------g) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------h) A D. ÓSCAR CHACÓN MOJICA, por informe xeolóxico dos terreos do cemiterio
municipal, duascentas oito mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------------i) A "CENTRO DEPORTIVO", por pelotas para as clases de fútbol, baloncesto e ximnasia de mantemento, vintesete mil catrocentas sesenta e cinco pesetas.---------------------------------l) A D. SEVERINO FERREIRA JORGE, por suscrición do concello a "La Voz de Galicia", 1º trimestre-1998, doce mil pesetas.--------------------------------------------------------------------

m) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por dúas viaxes co seu taxi desde Bamonde ó
Hospital Xeral de Galicia, por asuntos do departamento social, tres mil oitocentas pesetas.--------n) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ñ) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, trinta e sete
mil cento vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------o) A "CATUFE, S.L.", por unha cámara Polaroid 600, vintecinco mil pesetas.-------------p) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por unha viaxe co seu taxi ó asilo de Carretas, por asuntos do departamento social, dúas mil oitocentas sesenta pesetas.------------------------q) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por unha viaxe co seu taxi ó asilo de Carretas, por asuntos do departamento social, dúas mil novecentas sesenta pesetas.-----------------------r) A FENOSA, por luz de escolas, sesenta e unha mil cento oitenta e tres pesetas.---------s) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición do concello (mes de xaneiro), tres mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------t) A "LITONOR", por diplomas para as xornadas de prevención de drogodependencias,
once mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------u) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por gravillón, area de cachote para obras nunha
masa común de Bamonde, cento sesenta e sete mil trescentas oitenta e oito pesetas.----------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A Dª MARÍA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ GIADÁS, para arranxo da cuberta, de
100 m2, construcción de un cuarto de baño e arranxos da cociña e pavimentos na súa vivenda
situada en Vilar de Calo-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------------b) A D. ADOLFO MATA MÁRQUEZ, para construcción dun galpón agrícola de 30 m2
adosado á súa vivenda situada en Vilar-Teo, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros ós
lindeiros e de 8 metros ó eixe da pista, e cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable NT (G-2), que serán exclusivamente
de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura
máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente
respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.---------------------------------------c) A D. ISOLINO MANUEL VALIÑO CALO, para construír un galpón de 30 m2
adosado á edificación existente, para usos auxiliares desta, na súa leira situada en "Campelos",
lugar de Ramallosa-Lucí, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros ós lindeiros e de 6
metros ó eixe da pista, e cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no refe- rente a
edificacións adxectivas para solo URTA, que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non
superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva.-----------------------------------------d) A D. JOSÉ VILLAR GARCÍA, para construír un balado de 26 m/l na fronte da finca nº
302 de Calo, situada en Solláns, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros a contar do
eixe da pista en caso de ser de carácter público, ou respectando a servidume no caso de te-la
citada pista esa condición.-------------------------------------------------------------------------------------e) A D. FRANCISCO VILLASENÍN ALDONZA, para construír un valado de 83 m/l na
finca nº 76 de Oza, situada en Cepeda, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar
do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou
enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) A D. MANUEL IGLESIAS BREA, para subsitución do valado existente por novos
adobes e tea metálica, en 20m/l, entre lindeiros, na leira "Salidos de casa", situada en
Francos-Calo, debendo edificalo cun alto non superior a 2 metros.-------------------------------------g) A D. MANUEL RAMÓN NIMO VÁZQUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa leira situada en Balcaide-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Amancio Losada Vicente, respectando as aliñacións e
rasantes indicadas nas Normas Subsidiarias e coa obriga de instalar unha fosa séptica
homologada en caso de non estar en funcionamento a estación depuradora no momento da solicitude da licencia de primeira ocupación da vivenda.-----------------------------------------------------h) A Dª OTILIA MIRANDA CALVIÑO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Tribaldes-Bamonde, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------------i) A D. ANDRÉS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, para construír unha vivenda unifamiliar
na finca nº 96 de Cacheiras, situada na Devesa, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polas arquitectas Dª María José Bouza e Dª Cristina Fernández,
situando a edificación no lugar exacto que indica o informe de Estructuras Agrarias, e tendo en
conta as limitacións impostas polas Normas Subsidiarias vixentes no referente ó número de
construccións en solo non urbanizable de núcleo.---------------------------------------------------------l) A D. JOSÉ A. GARCÍA VIEITES, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira
situada en Cantoña-Luou, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. José A. Parga García.-------------------------------------------------------m) A D. ANTONIO FERREIRA MOSQUERA, para construír unha vivienda unifamiliar
na súa leira situada en Pedreira-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. José Luis Estévez, e tendo en conta as limitacións
impostas polas Normas Subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións en solo non
urbanizable de núcleo.-----------------------------------------------------------------------------------------n) A D. JOSÉ MANUEL REY MÉNDEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 183 de Cacheiras, situada en "Monte Novo"-Feros, debendo edificala suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Carlos Guerrero González e
Dª María López Castro, e coa obriga de situa-la vivenda no lugar exacto que indica o permiso de
Estructuras Agrarias.-------------------------------------------------------------------------------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. Lino Paramá González, nº 2559 de data 14-11-97, no que expón que o establecemento da súa propiedade, dedicado a CAFÉ-BAR ESPECIAL "A" situado en Cacheiras nº 69,
que estaba sendo rexido por D. Francisco Javier Rodríguez Fernández para a ser rexentado por
D. Antonio Meijide Boo, solicitando o cambio de titularidade a nome deste, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concede-lo cambio de titularidade que se solicita, pasando o
citado establecemento a nome de D. Antonio Meijide Boo e debendo este suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------------------5.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Visto escrito de D. Elías Cernadas Valiña, en representación de "Construcciones Cernadas, S.L.", no que solicita a devolución do aval de Banco
Pastor, por importe de duascentas trinta e dúas mil setecentas cincuenta e nove pesetas, que ten
depositado en concepto de fianza definitiva da obra "Saneamento en San Domingo", a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acorda a devolución da citada garantía.---------------------------------

6.- OBRAS DE AMPLIACIÓN DA CASA DO CONCELLO.- Vistos os presupostos
presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda contratar con "Excavaciones Ovidio, S.L." a obra "Ampliación do edificio da casa do concello, 1ª fase" no prezo de un millón de
pesetas, I.V.E. incluído.----------------------------------------------------------------------------------------7.- OBRAS DE AFIRMADO DA PISTA DE VALIÑAS A COIRA, 1ª FASE.- Tamén
por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou acomete-la 1ª fase da obra "Afirmado da pista
Valiñas-Coira", que ascende á cantidade de catro millóns setecentas trinta e sete mil duascentas
sesenta e seis pesetas, segundo memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico municipal,
facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para contratala, previa consulta con alomenos
tres contratistas.-------------------------------------------------------------------------------------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
corenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA
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Na casa do concello de Teo, a nove
de febreiro de mil novecentos noventa e oito.------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de celebra-la sesión ordinaria convocada para este
día.--------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretario manifesta que no apartado h) do punto 2, onde di "cento oitenta e unha
mil oitocentas pesetas ", debe dicir "duascentas oito mil oitocentas pesetas".-------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez
efectuada a corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente.---------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "TOPODEX, S.C.", por estudio, listado e planos de parcelas de "Parque Montouto",
corenta e seis mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------b) A "NEUMÁTICOS PONTEVEA", por traballo e desprazamento en arranxo de rodas
do tractor, cinco mil novecentas vintetrés pesetas.--------------------------------------------------------c) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de Riotinto-Calo, oitenta e dúas mil duascentas quince pesetas.------------------------------------------------d) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais submninistrados para obras no colexio
da Ramallosa, trinta e dúas mil setecentas seis pesetas.---------------------------------------------------e) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra en Bamonde, novecentas noventa e tres pesetas.------------------------------------------------------------------f) A "COPY ESTUDIO", por escaneado de planos, gravación dos planos en CD-ROM e
edición de copia , cincuenta mil novecentas pesetas.------------------------------------------------------g) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra en Bamonde,
duascentas noventa e oito mil setecentas setenta e catro pesetas.----------------------------------------h) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados pra obras na fonte da Santa
Margarita, en Luou, trinta e dúas mil cento setenta e oito pesetas.--------------------------------------i) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra en Bamonde,
trescentas dezaseis mil cincocentas setenta e unha pesetas.-----------------------------------------------

l) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de Riotinto,
vinte mil setecentas sesenta e unha pesetas.----------------------------------------------------------------m) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na fonte de Procelas, cento trinta e oito mil dezaoito pesetas.--------------------------------------------------------------n) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra en Bamonde,
duascentas trinta mil setecentas vintetrés pesetas.---------------------------------------------------------ñ) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra en Bamonde,
sesenta e dúas mil catrocentas catorce pesetas.-------------------------------------------------------------o) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------p) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra en Bamonde,
duascentas cincuenta e unha mil setecentas oitenta pesetas.---------------------------------------------q) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra en Bamonde,
duascentas oitenta e catro mil cincocentas corenta e oito pesetas.---------------------------------------r) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra en Bamonde,
duascentas vintedúas mil novecentas noventa pesetas.----------------------------------------------------s) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na fonte de
Casalonga, corenta e seis mil trescentas sesenta e tres pesetas.------------------------------------------t) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra en Raxó,
cento doce mil cento trinta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------u) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na fonte de Santa
Margarita, en Luou, cento vintesete mil seiscentas doce pesetas.---------------------------------------v) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Cacheiras
(20.196 pts.), Procelas (3.719 pts.) e escola de Calo (11.600 pts.), trinta e cinco mil cincocentas
quince pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------x) A "GALICIA MEDIA", por publicación dun anuncio en "La Voz de Galicia", vinte mil
catrocentas dezaseis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------z) A "VIDRIERAS COMPOSTELA", por colocación de carglas en marcos, incluso
selado, once mil cento setenta e unha pesetas.-------------------------------------------------------------aa) A "BAYER HNOS., S.A.", por suscrición deste concello a "La Administración Práctica", ano 1998, vintenove mil setecentas cincuenta pesetas.---------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. PEDRO RODRÍGUEZ BARREIRO, para construír un valado de 20 m/l na finca
nº 1054 de Calo, situada na Igrexa, debendo edificalo á distancia mínima de 5,50 metros do eixe
da vía pública, segundo o convenio asinado entre o concello e o solicitante, situando a base do
muro á mesma altura cá pista.---------------------------------------------------------------------------------b) A D. JOSÉ CARLOS PASCUAL RÍOS, para construír un valado de 80 m/l na finca nº
1067 de Calo, situada en Cesar, debendo edificalo á distancia mínima de 5,50 metros do eixe da
vía pública, segundo o convenio asinado entre o concello e o solicitante, situando a base do muro
á mesma altura cá pista.----------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JOSÉ CARLOS PASCUAL RÍOS, para construír un valado de 33 m/l na finca nº
1055 de Calo, situada na Igrexa, debendo edificalo á distancia mínima de 5,50 metros do eixe da
vía pública, segundo o convenio asinado entre o concello e o solicitante, situando a base do muro
á mesma altura cá pista.----------------------------------------------------------------------------------------d) A Dª MARÍA DOLORES GÓMEZ FRAGA, para construír un valado de 20 m/l na
finca nº 1056 de Calo, situada na Igrexa, debendo edificalo á distancia mínima de 5,50 metros do
eixe da vía pública, segundo o convenio asinado entre o concello e o solicitante, situando a base
do muro á mesma altura cá pista.-----------------------------------------------------------------------------e) A D. PEDRO RODRÍGUEZ BARREIRO, para construír un valado de 35 m/l na finca
nº 1053 de Calo, situada na Igrexa, debendo edificalo á distancia mínima de 5,50 metros do eixe

da vía pública, segundo o convenio asinado entre o concello e o solicitante, situando a base do
muro á mesma altura cá pista.---------------------------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA
COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 23 DE FEBREIRO DE 1998.--------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintetrés de febreiro de mil novecentos noventa e oito.-Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de celebra-la sesión ordinaria convocada para este
día.--------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretario manifesta que no punto 1, "Acta da sesión anterior", debe incluírse o
seguinte parágrafo: "No punto 6 (obras na casa do concello), onde di un millón cincocentas mil
pesetas debe dicir un millón de pesetas".--------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez
efectuada a corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente.---------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por dúas viaxes co seu taxi de Bamonde ó
Hospital Xeral de Galicia, por asuntos do departamento social, tres mil oitocentas pesetas.--------b) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------c) A "DEPORTES CANEDA", por doce balóns para clases de fútbol, vintecatro mil pts.-d) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, pago de taxas por servicio de recadación,
doce millóns cincocentas noventa e nove mil novecentas noventa e unha pesetas.-------------------e) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por instalación de xogos infantís en Santa
Eufemia-Oza, e valado do citado parque, cincocentas trinta e tres mil seiscentas pesetas.----------f) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por instalación de xogos infantís nos terreos
do centro médico de Ameneiro, catrocentas sesenta e catro mil pesetas.-------------------------------g) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por instalación de xogos infantís no parque de
Carballal, catrocentas sesenta e catro mil pesetas.---------------------------------------------------------h) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por instalación de xogos infantís no parque de
Mouromorto, catrocentas sesenta e catro mil pesetas.-----------------------------------------------------i) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, duascentas nove mil sesenta e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------

l) A FENOSA, por luz de escolas, cento sesenta e catro mil duascentas cincuenta e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------m) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, catrocentas noventa pesetas.-----n) A "LA UNIÓN MADRILEÑA", por concerto médico (1º trimestre de 1998), duascentas sesenta e sete mil novecentas cincuenta e seis pesetas.-----------------------------------------------ñ) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do centro médico de Cacheiras, nove mil
seiscentas trinta e tres pesetas.--------------------------------------------------------------------------------o) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do centro médico dos Tilos, once mil trescentas vintecatro pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------p) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por inserción dun anuncio, dez mil oitocentas
once pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------q) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por inserción dun anuncio, dez mil oitocentas
once pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------r) A "ALBACOPI", por material de oficina, cincuenta mil catrocentas noventa e unha pts.
s) A "GESTETNER", facturación por fotocopias (mes de xaneiro), sesenta e unha mil novecentas dezaoito pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------t) A "GESTETNER", cargo fixo por mantemento da fotocopiadora 2345ZD (ano 1998),
cento cincuenta e dúas mil duascentas cincuenta pesetas.------------------------------------------------u) A "SEUR", por portes de documentación a Madrid e á Coruña, nove mil seiscentas corenta e oito pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------v) A "GESTETNER", por papel para a fotocopiadora, setenta e catro mil cincocentas
trinta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------x) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------z) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da Consistorial, duascentas dezanove mil
duascentas seis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------aa) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da Consistorial, dúas mil oitocentas oitenta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ab) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da Consistorial, doce mil duascentas noventa e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ac) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da Consistorial, doce mil dúas pesetas.------ad) A "CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES, S.L.", por traballos realizados na masa
común de Bamonde, cincocentas corenta e cinco mil oitenta e catro pesetas.-------------------------ae) A "CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES, S.L.", por colocación de varandas e
outros traballos nas pontes de Francos, As Pontes e Folgueiras, setecentas noventa e seis mil oitocentas catro pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------af) A "CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES, S.L.", por construcción de reixas para
Raxó, Rarís, Francos e Casalonga e de varandas para as pontes de Francos, Folgueiras e As Pontes, duascentas oito mil novecentas setenta e catro pesetas.----------------------------------------------ag) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, honorarios por redacción do proxecto "Sinalización do concello de Teo" (Plano 2000), novecentas noventa e nove mil duascentas setenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------ah) A "CRISTALERÍA Y GRABADOS VÁZQUEZ, S.L.", por lunas, parasol e plásticos
instalados no colexio de Calo, dezaoito mil seiscentas noventa e sete pesetas.-----------------------ai) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para obras na masa común de Bamonde, vinteseis mil oitocentas doce pesetas.-------------------------------------------------al) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote e gravillón subministrados para obras
no campo de fútbol de Recesende, cincuenta e seis mil cincocentas cincuenta pesetas.-------------am) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra subministrada para unha obra de
Penelas-Cacheiras, tres mil trescentas noventa e tres pesetas.-------------------------------------------an) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra subministrada para unha obra de Procelas-Cacheiras, dezaseis mil cincocentas setenta e nove pesetas.---------------------------------------

añ) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por area, gravillón e cachote subministrados para
unha obra en Barreiras-Calo, vintedúas mil trescentas vinteoito pesetas.------------------------------ao) A FENOSA, por alumado público, cento setenta e tres mil catrocentas cincuenta e
sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ap) A FENOSA, por luz de escolas, catorce mil trescentas trinta e sete pesetas.------------aq) A FENOSA, por enerxía subministrada para edificios municipais, escolas, alumados
públicos, depuradoras, etc., dez millóns duascentas vintesete mil duascentas oitenta e seis pts.---ar) Ó BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO, por suscrición (ano 1998), trinta e seis mil pts.as) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por pezas e arranxos do tractor e da desbrozadora, duascentas vintetrés mil oitenta pesetas.-----------------------------------------------------------at) A "ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM, S.A.", por unha cadeira de rodas
eléctrica para D. José Gómez Uzal, seiscentas vintetrés mil novecentas vintesete pesetas.---------au) A "EIDOS CARTOGRAFÍA", por dixitalización parcial de cinco follas das Normas
subsidiarias, sesenta e nove mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------av) A D. SERAFÍN CASTELAO VARELA, por desatascado de tubos en Francos e unha
gabia en Faramello, e saca de escombros, quince mil pesetas.-------------------------------------------ax) A "ELECTRO-SONIDO", por un equipo de megafonía para coche, sesenta e catro mil
cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------az) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza de xardíns públicos (mes de
xaneiro), catrocentas sesenta e catro mil pesetas.----------------------------------------------------------ba) A "ARRANXOS, S.L.", por un fax para o colexio da Ramallosa, sesenta e nove mil
seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------bb) Ó "MUSEO DO POBO GALEGO", cota de socio ano 1997, dez mil pesetas.----------bc) Ó "MUSEO DO POBO GALEGO", cota de socio ano 1998, dez mil pesetas.----------bd) A "ABOGADOS ASESORES, S. CIV.", provisión de fondos para o recurso contencioso-administrativo interposto contra o concello polo Padroado do Cemiterio de Luou, cento dezaseis mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------be) A "GRAFINOVA, S.A.", por edición de 4.500 exemplares da "revista informativa do
concello de Teo", trescentas noventa e tres mil cento vinte pesetas.------------------------------------bf) A "GRAFINOVA, S.A.", por material de oficina, trescentas setenta e nove mil oitenta
e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------bg) A D. MANUEL VELOSO NEIRA, por comida servida para 112 persoas con motivo
da celebración da festa do cabalo, duascentas setenta e cinco mil seiscentas trinta e dúas pesetas.bh) A D. MANUEL VELOSO NEIRA, por comida servida con motivo da celebración do
San Martiño, duascentas oitenta e tres mil cincocentas cincuenta pesetas.-----------------------------bi) A "COPY ESTUDIO", por fotocopias de planos, tres mil cincocentas vintecinco pts.-bl) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JOSÉ GÓMEZ CASTRO, para construír un valado de 120 m/l na finca nº
166-167 de Cacheiras, situada en Penelas, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou
enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o
valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) A D. JOSÉ MANUEL LATA SOUTO, para construír un valado de 205 m/l na finca nº
370-A de Cacheiras, situada en "Serpente"-Raxó, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a
cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme
da pista e a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JOSÉ MANUEL CALVELO ORTEGA, para construír un valado de 145 m/l na
finca nº 602 de Cacheiras, situada no Sebe, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou
enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o
valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. RAMÓN BUSTELO PENA, para reforma de valado existente entre lindeiros, de
29 m/l, na finca nº 1101 de Cacheiras, situada no Vilar, debendo edificalo suxeitándose ás condicións impostas pola Excma. Deputación Provincial.------------------------------------------------------e) A D. RAMIRO VIQUEIRA CAAMAÑO, para construír un valado de 15 m/l e un galpón de 30 m2 na súa finca situada en Rúa de Francos-Calo, debendo edifica-lo valado
respectando a servidume existente, e o galpón á distancia mínima de 6 metros a contar do eixe da
pista, debendo cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións
adxectivas para solo non urbanizable N.T (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa,
cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de
cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a
calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación
máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.---------------------------------------------f) A D. EDUARDO MARTÍNEZ TRILLO, para construír un galpón agrícola de 30 m2 na
súa leira situada en Castres-Oza, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar dos
lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e cumpri-las condicións das
Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U., que
serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4
metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación
adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela neta e un límite de 40 m2.--------g) A D, AGUSTÍN NOYA NIETO, para construír un galpón agrícola de 30 m2 na súa
leira situada en Espasande-Luou, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar dos
lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e cumpri-las condicións das
Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U., que
serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4
metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación
adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela neta e un límite de 40 m2.--------h) A D. FRANCISCO VILLASENÍN ALDONZA, para construír un galpón agrícola de 9
m2 na finca nº 76 de Oza, situada en Cepeda, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros a
contar dos lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e cumpri-las
condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non
urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta
ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes
perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela
neta e un límite de 30 m2.-------------------------------------------------------------------------------------i) A D. JOSÉ MANUEL BUELA ABEIJÓN, para construír un garaxe de 30 m2 na finca
nº 270 de Calo, situada en Cabovila, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros a contar
dos lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e cumpri-las condicións
das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T.

(G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non
superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia
edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30
m2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------l) A Dª MARÍA DEL CARMEN NOGUEIRA GARABAL,para substitución da cañería
existente na súa conducción de auga, de 300 m/l, na finca nº 8 de Cacheiras, situada no Raxó,
debendo instala-la tubería polo borde exterior da cuneta, o máis alonxada posible do eixe da
pista, a unha profundidade mínima de 80 cm. para evita-la súa rotura polas máquinas municipais,
deixando libre o acceso á tubería de auga municipal, e repoñe-lo pavimento en perfectas
condicións, tanto no borde da pista como nos cruces realizados nas pistas públicas. Deberá constituír en arcas municipais unha fianza por importe de cento cincuenta mil pesetas para garanti-la
perfecta reposición do pavimento das vías públicas.------------------------------------------------------m) A D. ADOLFO MATA MÁRQUEZ, para arranxo, en 50 m2, do tellado da súa vivenda situada en Vilar-Teo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e
sen que afecten á estructura desta.----------------------------------------------------------------------------n) A D. JOSÉ MANUEL GÓMEZ CACHO, para arranxo do tellado en 60 m2, das
fachadas en 80 m2, de catro ventás e acondicionamento interior en 120 m2, na súa vivenda
situada en Penelas-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------ñ) A D. ANDRÉS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, para colocación de tubos (24 m/l) na
fronte da finca nº 96 de Cacheiras, situada na Devesa, debendo instalar tubería de 40 cm. de diámetro separada 4,50 metros do eixe da pista, situando o pavimento sobre os tubos á mesma altura
có firme da pista e instalando catro arquetas con reixa desmontable para limpeza e control da tubería.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------o) A D. JAIME SAGASTIZABAL VILLAR E Dª ASCENSIÓN LABELLA LOZANO,
para construír unha vivenda unifamiliar en Ameneiro-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Javier García Sotelo e outros,
non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de
execución, e debendo ter en conta as limitacións impostas polas Normas Subsidiarias vixentes no
referente ó número de construccións en solo non urbanizable de núcleo.------------------------------p) A D. CÁNDIDO VIGO GARCÍA, para construír unha vivenda unifamiliar en Cobas,
debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D.
Arturo Rodríguez Vilanova.-----------------------------------------------------------------------------------q) A D. JOSÉ MANUEL CONDE MIRANDA, para construír unha vivenda unifamiliar
en Tribaldes-Bamonde, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, non puidendo comeza-las obras mentres
non presente no concello o correspondente proxecto de execución.------------------------------------r) A D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de "VIVIENDAS TEO, S.L.", para
construír dous bloques de vivendas (fase 1 e fase 2) en Montouto-Cacheiras, debendo edificalos
suxeitándose estrictamente ós proxectos presentados, redactados polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello os correspondentes proxectos de execución (que recollerá o sistema de saneamento con rede separativa) e
o nomeamento dos técnicos directores, e debendo aportar tamén a documentación á que fai referencia o artigo 40 do Regulamento de Xestión Urbanística e cumpri-las condicións especificadas
no estudio de detalle aprobado. Deberá constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total
do custo de urbanización, que se avalia na memoria aportada e que ascende a 4.858.000 pesetas.s) A D. RAMÓN LÓPEZ CASAL, en representación de "MAHÍA SANTIAGO, S.L.",
para construír un edificio de vivendas en Ribeira-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose es-

trictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, non
pui-dendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución (que deberá recolle-lo sistema de saneamento con rede separativa) e o nomeamento dos
técnicos directores, debendo cumpri-las condicións especificadas no estudio de detalle aprobado
e aporta-la documentación á que fai referencia o art. 40 do Regulamento de Xestión Urbanística.
Deberá constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización que
se avalia na memoria aportada, e que ascende a 8.614.750 pesetas.------------------------------------t) A "MUROFRAN, S.L.", para construír un edificio de vivendas en Cobas, debendo
edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Pablo
Costa Buján, cumprindo as condicións especificadas no estudio de detalle aprobado, executando
a rede de saneamento con sistema separativo e debendo aporta-la documentación á que fai referencia o artigo 40 do Regulamento de Xestión Urbanística. Deberá constituír en arcas municipais
unha fianza polo valor total do custo de urbanización que se avalia no anexo valorativo resultante
do estudio de detalle, e que ascende a 1.550.381 pesetas.------------------------------------------------4.- LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.--------------------------a) Visto o expediente tramitado a instancia de D. EMILIO ALMORÍN ROMO, veciño da
Coruña, en representación de "PARAFARMACIA GRUPO 4" , que solicita a regulamentaria
licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a PARAFARMACIA no local nº 9 do
centro comercial Os Tilos deste concello.-------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------b) Visto o expediente tramitado a instancia de D. ÓSCAR CARREIRA DURO, veciño de
Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a
PERRUQUERÍA DE CABALEIROS nun local situado en Pontevea-Reis deste concello.---------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE ESTABLECEMENTOS.------------------------a) Dada conta de escrito de D. JUAN JOSÉ SABUGUEIRO ALMEIDA, nº 146 de
27-1-98, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a CAFÉ-BAR DE 4ª CLASE
situado en Póboa-Cacheiras que viña sendo rexido por D. Juan Jesús García del Río, solicitando
o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------------------------b) Visto escrito de D. EDUARDO GARCÍA VILARIÑO, nº 261 de data 12-2-98, no que
expón que viña rexendo un establecemento situado no local 23 do Centro Comercial Os Tilos,
dedicado a RESTAURANTE DE UN GARFO, establecemento que pasa a ser rexido pola súa
dona, JOSEFINA FRAGA BECERRA, polo que solicita o cambio de titularidade, a Comisión de

Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio que solicita, debendo a nova titular suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------6.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------------------------a) Á SRA. DIRECTORA DO COLEXIO DE EXB DA RAMALLOSA, para celebración
da festa do Antroido, corenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------b) Ó INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA "MACÍAS O NAMORADO" de
Padrón, para viaxe a Londres da súa alumna residente en Teo, Diana Lens Rivera, para realización de prácticas administrativas, vintecinco mil pesetas.------------------------------------------------c) Á SOCIEDADE DEPORTIVO-CULTURAL DE RECESENDE, para reforma do
subministro de auga quente nos vestiarios do campo de fútbol, trescentas sesenta e seis mil pts.--7.- CERTIFICACIÓN DE OBRA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-la certificación nº 2 e última da obra "Saneamento en Vilar de Calo e Calo" (P.I.E.L.-97),
redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de dous millóns
oitocentas noventa e cinco mil dezanove pesetas.---------------------------------------------------------8.- OBRAS NO LOCAL SOCIAL DE TEO.- A Comisión de Goberno, tamén por unanimidade, acorda levar a cabo as obras de instalación eléctrica no local social de Campos-Teo,
facultando a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para solicitar presupostos de alomenos tres empresas, a fin de contratarlle a citada obra á que formule a proposta
máis conveniente.-----------------------------------------------------------------------------------------------9.- INSTALACIÓN DUN STAND NA FESTA DO VIÑO DA ULLA.- Igualmente por
unanimidade, a Comisión de Goberno acorda instalar un stand deste concello na Festa do Viño
da Ulla, aboándolle sesenta mil pesetas á comisión organizadora da festa por este concepto.------10.- INSTALACIÓN DE COLUMPIOS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda instalar columpios infantís nas fontes de Penelas e Casalonga, así como repoñe-los balancíns que foron substraídos na escola de Reis e no recinto do centro médico de Cacheiras.---------11.- INSTALACIÓN DUN PARQUE INFANTIL EN BOUÑOU.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou proceder á instalación dun parque infantil en Bouñou,
facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para solicitar presupostos de alomenos tres empresas e contrata-la instalación do parque coa que formule a proposta máis conveniente.----------12.- INSTALACIÓN DUNHA ALARMA NA CASA DO CONCELLO.- A Comisión
de Goberno, por unanimidade, acorda contratar coa empresa "Exclusivas Vila" a instalación
dunha alarma en tódalas dependencias da consistorial, no prezo de cincocentas noventa mil
pesetas máis I.V.E.---------------------------------------------------------------------------------------------13.- SUBMINISTRO DE BUSCAS PARA O EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL.Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acorda contratar con "Mensatel" o subministro
de dez buscas para o equipo de protección civil do concello, en réxime de alugueiro, no prezo
mensual de novecentas pesetas cada un máis un custo de dezasete pesetas por chamada.-----------14.- CURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL.- Vistas as Resolucións da Academia Galega
de Seguridade de 28-1-98 polas que se convocan cursos de protección civil sobre loita contra

incendios urbanos e forestais, salvamento e socorrismo acuático e accidentes na estrada, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para solicitar para
este concello os cursos que estime convenientes, así como para continua-los trámites do expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.- ESCRITO DA COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA URBANIZACIÓN
"OS VERXELES".- Dada conta de escrito da Comunidade de Propietarios da urbanización Os
Verxeles, nº 260 de data 12-2-98, no que solicitan a realización de varias obras para dar por cancelada a débeda que ten este concello coa citada Comunidade, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda acepta-los puntos 1 a 5 do citado escrito (instalación dun parque
infantil completo na parcela Z3A, instalación de sinais de tráfico con limitación de velocidade a
20 km/h e bandas de freado na entrada da urbanización e nas rúas desta, acondicionamento das
parcelas 84 e 85, propiedade do concello (o que xa está feito), repoboación con árbores nos
xardíns que coida o concello na actualidade e poboación de árbores de folla perenne nas beirarrúas) e rexeita-lo punto 6 do repetido escrito (permiso para que os veciños realicen unha enquisa
entre eles para darlle nome ás rúas da urbanización).-----------------------------------------------------16.- OBRAS NA CASA DO CONCELLO.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acordou levar a cabo o arranxo do solado da á dereita da casa do concello (oficinas de urbanismo,
cultura e intervención, e mailo corredor que as comunica), contratándolle a obra a "PINTURAS
MOBEGA" no prezo de duascentas sesenta mil catrocentas pesetas máis I.V.E.---------------------17.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
corenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA
POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 11 DE MARZO DE 1998.---------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a once
de marzo de mil novecentos noventa e oito.--------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de celebra-la sesión ordinaria convocada para este
día.--------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de escolas, setecentas doce mil trinta e sete pesetas.------------------------------------------------b) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción do centro médico de Pontevea, dez mil vinteoito pesetas.------------------------------------------c) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de edificios municipais, noventa e oito mil oitocentas pesetas.------------------------------------d) A "COTELGA", por productos de hixiene e aseo, seis mil catrocentas cincuenta e nove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, vintecatro
mil setenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------f) A "FERRETERÍA TEO AMATE", por materiais subministrados para obras en Raxó
(2.565 pts.), Procelas (4.340 pts.) e Cacheiras (5.425 pts.), doce mil trescentas trinta pesetas.-----g) A "FERRETERÍA TEO AMATE", por materiais subministrados para obras na marquesina de Pite (780 pts.), fonte de Santa Margarita (3.445 pts.) e campo de fútbol de Recesende
(5.165 pts.), nove mil trescentas noventa pesetas.---------------------------------------------------------h) A "FERRETERÍA TEO AMATE", por materiais subministrados para confección de
letreiros, cabalgata de Reis, etc., dúas mil oitocentas cincuenta pesetas.-------------------------------i) A "FERRETERÍA TEO AMATE", por materiais subministrados para o colexio da Ramallosa (9.540 pts.), escola de Recesende (1.975 pts.) e colexio dos Tilos (345 pts.), once mil oitocentas sesenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------

l) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras de saneamento e pluviais realizadas en Vilar de Calo, catro millóns novecentas noventa e sete mil seiscentas cincuenta e unha pts.
m) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por balóns para cursos de deportes, corenta mil
oitocentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------n) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras na fonte de
Procelas, dúas mil trescentas corenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------ñ) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por un compacto fosa-filtro Fiberglas de 50 prazas
para o centro sociocultural, cincocentas corenta e seis mil novecientas corenta pesetas.------------o) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por cambio de aceite e filtros, reposición de niveis e
arranxo de rodas da furgoneta do concello, quince mil seiscentas sesenta pesetas.-------------------p) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por cambio de aceite e filtros do tractor, dez mil
setecentas oitenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------q) Ó HOTEL CONGRESO, por un viño español servido con motivo da presentación da
Guía de Recursos de Teo e do libro "Asociacionismo agrario e poder local en Teo", trescentas
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------r) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de febreiro), tres mil oitocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------s) A FENOSA, por luz de escolas, mil setecentas noventa e catro pesetas.-------------------t) A FENOSA, por luz de escolas, novecentas corenta e catro pesetas.-----------------------u) A "SEUR", por varios portes de documentación á Coruña, Santiago e Vigo, dezanove
mil novecentas quince pesetas.-------------------------------------------------------------------------------v) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, sete mil catrocentas catorce
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------x) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para obras no campo de
fútbol de Teo, vintetrés mil trescentas setenta e catro pesetas.-------------------------------------------z) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por gravillón, cachote e area subministrados para
obras na masa común de Bamonde, cento trinta e unha mil setecentas sesenta e nove pesetas.----aa) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras na ponte
de Francos, dezaoito mil duascentas noventa e seis pesetas.---------------------------------------------ab) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos e máquinas municipais, tres mil cen pesetas.---------------------------------------------ac) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos e máquinas municipais, oitenta mil cento setenta e sete pesetas.----------------------ad) A FENOSA, por alumado público, vintenove mil catrocentas corenta e cinco pesetas.ae) A FENOSA, por alumado público, dez mil cento noventa e nove pesetas.---------------af) A FENOSA, pou luz de escolas, cento sesenta e sete mil setecentas cincuenta e oito
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------ag) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Calo, Bamonde e
Ramallosa, por asuntos do departamento social, mil duascentas pesetas.------------------------------ah) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ai) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------al) Á FUNDACIÓN "PAIDEIA", cantidade estipulada en convenio para implantación do
voluntariado social neste concello, trescentas sesenta mil pesetas.--------------------------------------am) A "MULTI CARTEL", por confección de once carteis publicitarios do concello,
sesenta e tres mil oitocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------an) A "MULTI CARTEL", suplidos por portes de documentación a Cuenca e de carteis
de Cuenca a Teo, sete mil noventa e cinco pesetas.-------------------------------------------------------añ) A "JOYERÍA DE FRANCISCO", por dezaoito medallas en prata esmaltada para
atencións protocolarias, setecentas noventa e tres mil catrocentas corenta pesetas.------------------ao) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por varios cortes de céspede nos parques de
Montouto e de Tribaldes, sesenta e dúas mil seiscentas corenta pesetas.--------------------------------

ap) A "LA CASA DE LAS GAFAS", por unha lente para as gafas de Dª María Jesús
Carreira Salvadores, quince mil pesetas.--------------------------------------------------------------------aq) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por cambio de un
poste de alumado público en Fixó, vintenove mil pesetas.-----------------------------------------------ar) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por cambio de
dous postes de alumado público en Raxó, cincuenta e oito mil pesetas.-------------------------------as) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por cambio de
farolas na pista de Vilar de Calo, duascentas dez mil cento setenta e unha pesetas.------------------at) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por retirada e
cambio de lugar de apoios e postes na estrada de Teo, cento setenta e catro mil pesetas.-----------au) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por reforma do
alumado do colexio de Calo e da vivenda do conserxe, cincuenta e seis mil catrocentas noventa e
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------av) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por acometida
eléctrica do centro de saúde de Vilar de Calo, trescentas catorce mil trescentas sesenta pesetas.--ax) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación
dun aplique na zona do campo de fútbol de Cacheiras, trinta e oito mil oitocentas oitenta e dúas
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------az) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado na zona da fonte de Cachóns, cincuenta e cinco mil setecentas vintecatro pesetas.-------ba) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público na zona do parque de Mouromorto, cento unha mil seiscentas setenta e seis pts.bb) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público en Regoufe-Luou, cento dúas mil oitocentas tres pesetas.---------------------------bc) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público en Recesende, noventa e catro mil cuarenta e seis pesetas.--------------------------bd) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público no alto do Puntillón, oitenta e seis mil seiscentas sesenta e cinco pesetas.--------be) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público en Xesta-Calo, trescentas vinteséis mil novecentas cincuenta e unha pesetas.---bf) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público en Recesende, cento trinta mil oitocentas noventa e nove pesetas.-----------------bg) A GESTETNER, facturación por fotocopias (mes de febreiro), corenta e unha mil
seiscentas corenta e sete pesetas.-----------------------------------------------------------------------------bh) A "ALBACOPI", por material de oficina, corenta e tres mil trescentas dezasete pts.--bi) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bacheo de camiños de Oza,
Recesende, Vilar de Calo e Cacheiras (296.496 pts.), bacheo de pistas de Cacheiras e Reis e da
estrada de Vilar de Calo a Pontevea (591.484 pts.), bacheo de pistas de Luou e Sestelo (602.504
pts.) e bacheo da estrada de Sestelo a Rarís (368.474 pts.), un millón oitocentas cincuenta e oito
mil novecentas cincuenta e oito pesetas.--------------------------------------------------------------------bl) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por realización da obra "Camiño de Raxó
a Feros e ramal á Devesa, 1ª fase", tres millóns cincocentas sesenta e unha mil duascentas corenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------bm) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas en Cacheiras
(522.406 pts.), desprazamento de viñas en Outeiro-Reis (214.600 pts.), limpeza de cunetas e
estendido e compactado de zahorra en Vilar do Bispo (142.100 pts.) e colocación de pedra na
fonte de Francos (20.300 pts.), oitocentas noventa e nove mil catrocentas seis pesetas.--------------

bn) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos na Devesa
(100.920 pts.), unha arqueta na pista da Póboa (13.920 pts.) e arranxo dunha gabia na Ufa
(52.200 pts.), cento sesenta e sete mil corenta pesetas.---------------------------------------------------bñ) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas no polideportivo de
Calo (93.670 pts.) e na pista polideportiva de Recesende (22.040 pts.), cento quince mil setecentas dez pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------bo) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por traballos de pá excavadora realizados
na masa común de Bamonde, cento cincuenta mil duascentas vinte pesetas.--------------------------bp) A "ALUMINIOS ALUCOU", por un cerre de galería instalado na casa de D. Santiago
Lueiro Muiñas, duascentas quince mil pesetas.------------------------------------------------------------bq) A FENOSA, por alumado público, oitocentas setenta e unha mil catrocentas
cincuenta e sete pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------br) A FENOSA, por luz de escolas, nove mil duascentas vinte pesetas.----------------------bs) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de xaneiro), dez mil cento vinte pesetas.bt) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de febreiro), cinco mil sesenta pesetas.--bu) A "CARPINTERÍA DE ALUMINIOS GALICIA, S.L.", por unha porta para a caldeira da escola de Reis, unha marquesina para separa-la escola do centro de saúde de Pontevea e
arranxo dunha porta do centro de saúde dos Tilos, cento sete mil noventa e cinco pesetas.---------bv) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, sesenta e oito mil novecentas sesenta
e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------bx) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por abastecemento de auga, 4º trimestre de 1997,
catro millóns trescentas sesenta mil oitocentas noventa e cinco pesetas.-------------------------------bz) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por alcantarillado, 4º trimestre de 1997, tres
millóns noventa mil cincocentas vinteoito pesetas.--------------------------------------------------------ca) A "AQUAGEST, S.A.", por arranxo da canalización de pluviais de Cacheiras, duascentas setenta e cinco mil setecentas oitenta e unha pesetas.---------------------------------------------cb) A "NEUMÁTICOS PONTEVEA", por cubertas para o tractor e arranxo dunha roda
deste, cento dúas mil cincuenta pesetas.---------------------------------------------------------------------cc) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por gasóleo subministrado para vehículos municipais, cinco mil cincocentas pesetas.----------------------------------------------------------cd) A "PRU DEPURACION", por 3 m3 de recheo sintético Biofill, oitenta e sete mil pts.ce) A "VERSUS IMAGEN", por unha reportaxe fotográfica, vintenove mil pesetas.------cf) A "GRAFINOVA, S.A.", por material de oficina, sesenta e oito mil catrocentas corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------cg) A "CATUFE, S.L.", por cargas para a máquina Polaroid, cincuenta e dúas mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. MANUEL LISTE BLANCO, para acondicionamento de local para taller de
arranxo de vehículos en Reborido-Galanas-Calo, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo enxeñeiro industrial D. Juan José del Olmo Mosquera.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. EMILIO IGLESIAS SANDE, para construír unha nave para almacén de flores en
Agoso-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo
arquitecto técnico D. Jesús Sánchez García.----------------------------------------------------------------c) A D. FRANCISCO BASCOY CARLES, para ampliación da súa vivenda unifamiliar
situada en "Pozo", lugar de Rúa de Francos-Calo, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Julia Carballo Arceo, e non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.d) A Dª EUGENIA MARÍA RUIBAL VÁZQUEZ, para construír un valado de 90 m/l,
con formigón e pedra, na finca nº 463 de Luou, situada en Bustelo, debendo edificalo á distancia

mínima de 5 metros a contar do eixe da pista de máis largura e a 4 metros do eixe da máis estreita, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que
o concello poida amplialas no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo
con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.--------------------e) A Dª UBALDINA BUELA ABEIJÓN, para construír un valado de 62 m/l, lindando
con servidume, na finca nº 270 de Calo, situada en "Leira Ancha"-Cabovila, debendo edificalo
respectando a servidume existente.--------------------------------------------------------------------------f) A "PASTELERÍA SUEVIA, S.L.", para acondicionamento para pastelería dun local
situado en Montouto-Cacheiras, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo enxeñeiro técnico industrial D. José A. Sánchez Vieites.---------------g) A D. ERNESTO CASTRO RIVEIRO, para construír un galpón agrícola de 30 m2 na
finca 2026 de Calo, situada en Vilares de Rúa de Francos, debendo edificalo á distancia mínima
de 5 metros a contar dos lindes con outras leiras e de 6 metros ó eixe da vía pública, e cumpri-las
condicións das Normas subsidiarias no referente á edificacións adxectivas para solo non
urbanizable, que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o
cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela neta e
un límite de 40 m2.---------------------------------------------------------------------------------------------h) A D. ERNESTO CASTRO RIVEIRO, para construír un valado de 125 m/l na finca nº
2026 de Calo, situada en Vilar de Francos, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da pista de máis largura e a 4 metros do eixe da máis estreita, situando a base do
muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida
amplialas no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra
compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------i) A D. JENARO CARNEIRO GALLEGO, para arranxo das fachadas e da cuberta da súa
vivenda, situada en Cobas, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------l) A Dª MARÍA PARAJÓ FRANCO, para construír un galpón agrícola de 40 m2 na finca
nº 727 de Calo, situada en San Domingo, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar dos lindes con outras leiras e detrás da franxa de solo "núcleo tradicional" calificada como
PA, e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente á edificacións adxectivas para
solo non urbanizable, que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta
ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela neta e
un límite de 40 m2.---------------------------------------------------------------------------------------------m) A D. JOSÉ BRAÑA PORTEIRO, para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº
124 de Cacheiras, situada en Raxó, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------------n) A D. JULIO GARCÍA MIERES, para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº
943 de Cacheiras, situada en "Veiga da Iglesia", debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Carlos Otero Schmitt, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------ñ) A "MAHÍA SANTIAGO, S.L.", para construír un edificio de vivendas (bloque 3) en
Ribeira-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución (que recollerá o sistema de evacuación

de augas con rede separativa, vertendo as pluviais ó regato existente) e o nomeamento dos
técnicos directores da obra, coa obriga de respecta-la marxe de protección da canle de augas
existente na parte posterior da edificación, de aporta-la documentación á que fai referencia o art.
40 do Regulamento de Xestión Urbanística e de depositar en arcas municipais a liquidación por
aproveitamente urbanístico da presente fase.---------------------------------------------------------------o) A D. VICENTE CARBALLO GONZÁLEZ, para levar a cabo a acometida eléctrica
para a súa finca situada en Barcia-Cacheiras, debendo situa-los postes á distancia mínima de 4,50
metros a contar do eixe da vía pública.----------------------------------------------------------------------p) A D. ANTONIO MATEO BOTANA, para construír un valado de 50 m/l na finca nº
97-1 de Lampai, situada na Grela, debendo coloca-lo primeiro poste á distancia sinalada pola
Excma. Deputación con respecto á estrada provincial e contar, para a realización da obra, co permiso do citado Organismo.------------------------------------------------------------------------------------q) A D. JOSÉ MANUEL BOTANA CAO, para retellado da cuberta, en 130 m2, da súa
vivenda situada en Ribas-Oza, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------------r) A D. GERARDO NOYA PEÑA, para arranxo do tellado e do lateral dereito da súa
vivenda situada en Sisto-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------s) A D. RAMÓN CRISTOBO DÍAZ, para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº
2244 de Calo, situada en Mazas, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Alfonso Lage Pérez, e tendo en conta as limitacións impostas
polas Normas subsidiarias no referente ó número de edificacións en solo non urbanizable de
núcleo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------t) A D. JESÚS TEO AMATE, para asfaltado do aparcamento do "Bar Teo", situado en
Cacheiras, debendo situa-lo firme na mesma rasante cá cota da beirarrúa a construír, respectando
a aliñación sinalada no plano das Normas Subsidiarias vixentes aprobadas definitivamente polo
concello o 19 de agosto de 1996, plano nº 4 de aliñacións e rasantes correspondentes ó esquema
"tipo 2" do plano, coa obriga de empregar formigón na zona da beirarrúa con material afirmado
para paso de vehículos e instalar un borde rebaixado de formigón a 5 metros do eixe da pista,
dándolle continuidade ó existente; entre o borde e a actual calzada empregaráse aglomerado asfáltico. Deberáse instalar debaixo do afirmado a tubería necesaria, dándolle continuidade ós
servicios urbanísticos da zona urbana, e unha reixa na parte posterior da beirarrúa para recolle-las
augas pluviales e canalizalas ata a rede existente.---------------------------------------------------------4.- PRÓRROGA DE LICENCIA DE OBRAS.- Dada conta de escrito de D. JOSÉ
LUIS GONZÁLEZ FUENTES, nº 2746 de data 11-12-97, no que solicita prórroga da licencia
que lle fora concedida pola Comisión de Goberno na sesión celebrada o día 12-12-94 para construír unha vivenda unifamiliar en Ramallosa-Lucí, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda concederlle unha prórroga de seis meses para remata-la citada obra.-------------5.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou concede-las
seguintes subvencións:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Á COMISIÓN ORGANIZADORA DA FESTA DA AUGARDENTE DO ULLA, para
celebración da citada festa, vintecinco mil pesetas.--------------------------------------------------------b) Ó CLUBE CICLISTA LUOU, a conta da subvención anual para actividades e instalacións deportivas, cincocentas mil pesetas.------------------------------------------------------------------c) Á ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DO CENTRO COMERCIAL "OS TILOS",
para confección dun tríptico de promoción do centro comercial, duascentas mil pesetas.-----------d) Ó SR. DIRECTOR DO C.P.R.A., para instalación de teléfono na escola de Lampai,
trinta e unha mil seiscentas dez pesetas.---------------------------------------------------------------------e) Ó SR. DIRECTOR DO COLEXIO DE E.X.B. DE CALO, para celebración da Festa da
Árbore, trinta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------

f) Ó SR. DIRECTOR DO COLEXIO DE E.X.B. DE CALO, para substitución da fotocopiadora do centro escolar, cen mil pesets.-------------------------------------------------------------------6.- SUBASTA DA OBRA "SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN CORNIDE".Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou sacar a subhasta, polo sistema de procedemento aberto, a obra "Saneamento e depuración en Cornide-Calo", incluída no Plano plurianual de Investimentos Locais 1998-2001, cun presuposto de sete millóns trescentas vintecatro
mil setecentas cincuenta e catro pesetas, segundo o proxecto redactado polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez.---------------------------------------------------------------------------------------7.- COMPRA DE CONTEDORES.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acordou adquirirlle a "CONTENEDORES DE RECICLADO Y
SERVICIOS, S.L." contedores de vidro e papel, nun total de cincuenta e cinco, no prezo total de
catro millóns setecentas oitenta e cinco mil pesetas, das que tres millóns oitocentas vinteoito mil
pesetas son aportadas pola Excma. Deputación Provincial e as restantes novecentas cincuenta e
sete mil pesetas son de aportación municipal.--------------------------------------------------------------8.- ADQUISICIÓN DE LIBROS.- Igualmente por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou adquirirlle a "Editorial Gever, S.A." os seis tomos da obra "Cánovas del Castillo",
con destino á biblioteca municipal, no prezo de sesenta mil pesetas.-----------------------------------9.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
corenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA
COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 30 DE MARZO DE 1998.------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a trinta
de marzo de mil novecentos noventa e oito.--------Sendo as once horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de celebra-la sesión ordinaria convocada para este
día.--------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "GRAFIDEZA, S.L.", por fichas, trece mil novecentas vinte pesetas.-------------------b) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------c) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe de Bamonde a Santiago e outra
de Santiago a Bamonde, co seu taxi, por asuntos do departamento social, tres mil oitocentas pts.-d) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, cincuenta e catro mil novecentas nove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A "ÓPTICA LÁZARO", por dúas próteses auditivas con moldes feitos á medida, para
Eloy Mosquera González, duascentas vintedúas mil pesetas.--------------------------------------------f) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, duascentas corenta e dúas mil setecentas cincuenta e sete pesetas.-----------------------------------------------g) A "RODIÑAS MILLADOIRO, S.L.", por materiais para arranxo dun parque infantil,
once mil seiscentas vintetrés pesetas.------------------------------------------------------------------------h) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, mil novecentas noventa e seis pts.
i) A "LOGOS INFORMÁTICA", por un ratón para o equipo informático, oitocentas pts.-l) A "PINTURAS MOBEGA, S.L.", por substitución do sintasol do chan da á dereita da
consistorial, trescentas dúas mil sesenta e catro pesetas.--------------------------------------------------m) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------n) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------os

ñ) A "ALQUIMAO, S.L.", por un compresor, un martelo rompedor e outros utensilios
para obreiros, oitenta e oito mil cento sesenta pesetas.----------------------------------------------------o) A "EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS", por suscrición deste concello,
ano 1998, cincuenta e catro mil oitenta pesetas.-----------------------------------------------------------p) Ó RESTAURANTE PAMPÍN, por xantar de Nadal servido á corporación municipal,
cento oitenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------q) A "MULTICENTRO PERNAS", por material de oficina para o departamento social,
oito mil cincocentas setenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------r) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga subministrada para escolas, once mil doce
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------s) A "MULTICENTRO PERNAS", por utensilios subministrados para obreiros municipais, catro mil setecentas trinta e cinco pesetas.------------------------------------------------------------t) A FENOSA, por alumado público, oitocentas setenta e unha mil catrocentas cincuenta
e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------u) A FENOSA, por luz de escolas, nove mil duascentas vinte pesetas.-----------------------v) A FENOSA, por luz de escolas, cento corenta e oito mil duascentas setenta e catro pts.
x) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para obras en Luou,
trinta e catro mil vinte pesetas.-------------------------------------------------------------------------------z) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras no campo
de fútbol de Recesende, cento sesenta mil duascentas trinta e catro pesetas.--------------------------aa) A "COTELGA", por productos de aseo para escolas, seis mil catrocentas cincuenta e
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ab) Á TINTORERÍA ESPAÑA, por limpeza dos disfraces dos Reis Magos, dez mil catrocentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ac) Ó RESTAURANTE PAZ NOGUEIRA, por xantar servido ó tribunal examinador das
prazas de administrativos, cincuenta e catro mil cincuenta pesetas.------------------------------------ad) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas en Bamonde, cento sesenta e oito mil trescentas sesenta e oito pesetas.--------------------------------------ae) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas en Bamonde, cento oitenta mil duascentas seis pesetas.---------------------------------------------------------af) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce do campo de fútbol
de Bamonde, cento sete mil cincocentas noventa pesetas.------------------------------------------------ag) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bacheo de pistas en Cacheiras
(498.510 pts.), Bamonde (482.375 pts.) e Teo (421.776 pts.) e obras na estrada de Solláns a Luou
(457.515 pts.), un millón oitocentas sesenta mil cento setenta e seis pesetas.-------------------------ah) A CORREOS, por franqueo da correspondencia municipal, vintesete mil cincocentas
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ai) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------al) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de marzo), tres mil oitocentas pts.am) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, vintetrés
mil duascentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------an) A "ALBACOPI", por cintas DAT para gravación de datos informáticos, vintetrés mil
tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------añ) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ao) A "ABOGADOS ASESORES, S.Civ.", por redacción de informe sobre transmisión
de licencias, dezasete mil catrocentas pesetas.-------------------------------------------------------------ap) Ó COLEXIO NACIONAL DE SECRETARIOS, por suscrición deste concello á revista CUNAL, ano 1998, dezaseis mil cincocentas pesetas.----------------------------------------------aq) A D. SATURNINO FARIÑA PÉREZ, por nivelado e limpeza dunha finca en Francos
e arranxo do encañado soterrado da fonte do antedito lugar, oito mil pesetas.-------------------------

ar) A "DESHUM GALICIA, S.L.", por un sistema de limpeza (aspiradora) modelo 1000
para as escolas de Oza, sesenta e cinco mil setecentas setenta e dúas pesetas.------------------------as) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por obras de saneamento e pluviais e instalación de fosa séptica da consistorial e do centro sociocultural, un millón noventa e dúas mil duascentas corenta e unha pesetas.--------------------------------------------------------------------------------at) A "JOYERÍA DE FRANCISCO", por unha placa para a homenaxe a D. Jaime Bascoy,
sesenta e nove mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------au) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, honorarios por defensa dos intereses do concello
na denuncia por delito ecolóxico interposto por veciños de Rarís contra a granxa Paradela, un millón setenta e oito mil oitocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------av) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, por defensa de Dª Marta Mª Mosquera Tojo en
xuízo de separación matrimonial, cento dezaseis mil pesetas.-------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A "FLORENTINO MOSQUERA Y OTROS, S.C.", para construír un galpón auxiliar
de 12 m2 adosado á nave existente na súa finca situada en Catro Camiños-Recesende, debendo
edificalo á distancia mínima de 3 metros a contar dos lindes con outras leiras e de 15,50 metros a
contar do eixe da estrada C-541, e cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a
edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de
planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura
máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente
respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.---------------------------------------b) A D. AURELIO MÁRQUEZ MORALES, para construír un muro de 80 m/l con postes
e tea metálica na finca nº 1394 de Calo, situada en "Cascandelo", debendo edificalo á distancia
mínima de 8 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá
pista, respectando a aliñación oficial das Normas Subsidiarias para construí-la beirarrúa prevista,
e acondicionando a fronte do solar con zahorra compactada ou similar.-------------------------------c) A D. JULIO RODRÍGUEZ BUSTELO, para construír un valado de 155 m/l con
bloques e tea metálica e 27 m/l (a fronte) con pedra, nas fincas 1718/1 e 1718/2 de Calo, debendo
edificalo á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía pública e de 5 metros do regato
existente, situando a base do muro á mesma altura cá pista, e desprazando a cuneta ata o valado
construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. CELESTINO CERDEIRA MÉNDEZ, para substitución do tellado (110 m2) e
recebo das fachadas (120 m2) da súa vivenda situada en Coira-Reis, debendo realiza-las obras
sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------e) A D. MODESTO FUENTES GUILLÍN, para arranxa-los depósitos de auga existentes
para tres veciños en "Raxeira", lugar de Bouñou-Rarís.--------------------------------------------------f) A D. ALFONSO LANDEIRA CARBAJAL, para construír un valado de 10 m/l entre
lindeiros fronte á finca nº 243 de Luou, situada en Espasande.------------------------------------------g) A Dª MARÍA GORETTI REY MANSO, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Torre-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Carlos Guerrero González.----------------------------------h) A D. ANTONIO FIGUEROA LORENZANA, para construír un valado de 70 m/l na
finca nº 20 de Cacheiras, situada no Sebe, debendo axusta-las obras ás condicións de altura
máxima reflexada nas Normas Subsidiarias vixentes, de 2,5 metros.-----------------------------------os

i) A "MAHÍA SANTIAGO, S.L.", para desmonte, movemento de terras (500 m3) e
limpeza na finca nº 924 de Cacheiras, situada en Cacheiras, debendo sinalizar axeitadamente a
saída de vehículos de obra.------------------------------------------------------------------------------------l) A D. JESÚS HIGINIO SABORIDO GARCÍA, para construír un valado de 70 m2 no
norte e no sul da finca nº 64 de Cacheiras, situada en "Súa Eira", lugar de Cobas, debendo coloca-los postes á distancia mínima de 3 metros do eixe da vía pública e á de 5 metros a contar do
regato existente.-------------------------------------------------------------------------------------------------m) A Dª MARÍA DEL CARMEN MATA CONDE, para substitución da cuberta (64 m2)
da súa vivenda situada na finca nº 669 de Reis, no lugar da Igrexa, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------n) A D. JOSÉ CAMPOS SUÁREZ, para construír un valado de 151, 8 m/l e instalar dúas
cancelas na finca nº 395-1 de Calo, situada en Carballal, debendo edifica-lo valado á distancia
que lle sinale a Excma. Deputación con respecto á estrada provincial e á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, desprazando a
cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme
da pista e a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. AURELIO EIRAS PAREDES, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Casaldomiro-Recesende, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, e tendo en conta as limitacións impostas polsa Normas Subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións en
solo non urbanizable de núcleo.------------------------------------------------------------------------------o) A D. ISIDRO M. MENDOZA RIVERO, para construír dúas vivendas pareadas nas
parcelas 10 e 11 dos Verxeles-Oza, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Manuel Barrera López.---------------------------------------4.- PLANO 2000 DEPORTES 1998-2001.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda:------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Participar no Plano 2000 Deportes 1998-2001 da Excmª Deputación Provincial da
Coruña, as bases do cal se coñecen e aceptan na súa totalidade, solicitanto a execución no terreo
aportado por este municipio da instalación deportiva descrita nas Bases que a continuación se
indica:------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIPO INSTALACION SOLICITADA
(CODIGO: A,B,C,D,E)

PARCELA MUNICIPAL OFERTADA
(DENOMINACION, SITUACION ESUPERFICIE)

CODIGO:
D

Denominación:
Construcción Piscina
Insua

Denominación: Masa Común Insua
Situación: Insua-Luou
Superficie: 8.157 m2

CODIGO:
A

Denominación:
Vestirios Polideportivo
Ramallosa

Denominación: Polideportivo
Situación: Ramallosa-Lucí
Superficie:

CODIGO:
E

Denominación:
Instalación remo e
piragüismo en Burga

Denominación: Remo e Piragüismo.
Situación: A Burga-Reis
Superficie: 1.000 m2

CODIGO:
D

Denominación:
Construcción Piscina
Rarís

Denominación: Masa Común Rarís
Situación: Rarís
Superficie: 4.000 m2

CODIGO:
D

Denominación:
Denominación: Masa Común Reis
Construcción Piscina
Situación: Reis
Reis
Superficie: 5.966 m2
2º.- Poñer a disposición da Deputación a parcela municipal indicada para a execución da
instalación deportiva señalada, manifestando expresamente que reúne os requisitos esixidos nas

Bases. O concello comprométese a facilitar e permitir inspeccións previas das parcelas, para
efectos de poder realiza-la selección das obras a incluír no Plano.--------------------------------------3º.- Para financia-lo importe da aportación municipal á instalación solicitada, de
conformidade co establecio na base 4, este concello opta por financialo con cargo ós seus propios
recursos, comprometéndose a incluír no presuposto municipal correspondente crédito suficiente
para o seu financiamento. Autorízase expresamente á Deputación para que inicie, cando proceda,
expediente de extinción por compensación das débedas que nazan das obrigas económicas
derivadas de Plano.---------------------------------------------------------------------------------------------4º.- Este concello comprométese a realizar tódolos trámites que sexan precisos en orde á
obtención de tódalas autorizacións, concesións, permisos e licencias que sexan necesarios para a
execución das obras.--------------------------------------------------------------------------------------------5º.- O concello comprométese, unha vez rematadas las obras, a realiza-lo mantemento e
conservación das instalacións, e a garantir e facilita-la súa óptima utilización.-----------------------5.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS.- A Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda encargarlle ó arquitecto D. José Luis Pereiro Alonso a redacción da modificación puntual das Normas Subsidiarias para ampliación do campo de baile de
Cacheiras, a fin de que, se procede, esta modificación sexa aprobada polo pleno do concello e se
tramite ante a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.-------------------------6.- SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE FAMILIA, PROMOCIÓN DO EMPREGO, MULLER E XUVENTUDE PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIXIDAS
Á XUVENTUDE E PROMOCIÓN DA INFORMACIÓN XUVENIL.- Vista a Orde da
Consellería de Familia, Promoción de Emprego, Muller e Xuventude de 26 de febreiro de 1998,
inserta no D.O.G. nº 52, de 17-03-98, que regula as subvencións a concellos para a realización de
actividades dirixidas á xuventude e promoción da información xuvenil, a Comisión de Goberno,
por unanimidade, acorda solicitar da antedita Consellería, ó abeiro da orde citada, subvención
para os seguintes proxectos: Servicio de información xuvenil, asociacionismo xuvenil, campamento de verán, celebración do Día sen Alcohol e actividades de formación ó aire
libre.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- SUBVENCIÓN.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concederlle á Asociación de Caza e Pesca de Padrón unha subvención de trinta mil pesetas para compra dun trofeo para celebración do concurso de tiro ó plato "XVII Trofeo Pascua".-----------------8.- OBRAS NA ESCOLA DE GALANAS.- Vistos os presupostos presentados, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou contratarlle a "Carpintería de Aluminios Galicia, S.L." o subministro de cinco portas e dezanove ventás para o baixo e o primeiro andar da
escola de Galanas, no prezo de un millón catrocentas oitenta e sete mil cento vintedúas pesetas,
I.V.E. incluído.--------------------------------------------------------------------------------------------------Igualmente por unanimidade, acordou facultar ó seu Alcalde-Presidente para solicitar presupostos de reixas para as ventás e alarma, a instalar no mesmo edificio.-----------------------------9.- SERVICIO DE RECLAMACIÓNS DE CONSUMIDORES.- Seguidamente dáse
lectura a escrito da Asociación de Consumidores Galegos de data 9 dos actuais, que copiado literalmente di o que segue:---------------------------------------------------------------------------------------"A Asociación de Consumidores Galegos, cunha axuda da Excma. Deputación da
Coruña, vai poñer en marcha, como experiencia piloto, puntos de recepción de reclamacións
sobre consumo nos concellos da provincia da Coruña que se queiran sumar a este servicio, sen
os

ningún custo para eles.= O proxecto pretende darlle a posibilidade a tódolos cidadáns da
provincia da Coruña, independentemente do lugar onde residan, de que as súas queixas ou reclamacións sobre consumo poidan ser debidamente xestionadas de forma gratuíta.= Para isto, o
concello lles facilitará o material que lle enviaremos entre os seus veciños, para que estes, caso
de ter necesidade de tramitar unha reclamación, o envíen debidamente cuberto e asinado á sede
desta asociación, que xestionará a súa queixa ou reclamación, informando ó final do ano ó
concello sobre a casuística observada.= O material que lle enviaremos para este servicio ó
consumidor será facilmente reproducible e constará alomenos de: cartel anunciador do servicio,
folla de reclamacións e tríptico informativo coas instruccións a seguir polo consumidor.= Se a
ese concello lle interesa participar no proxecto, deberá aceptalo de forma expresa o antes posible,
xa que o programa comprenderá os tres últimos trimestres do presente ano.".------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda que este concello participe no
programa citado.------------------------------------------------------------------------------------------------10.- OBRAS NOS TILOS.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno,
por unanimidade, acorda contratar con "Aluminios Galicia, S.L." o peche dunha baixada das
escaleiras do centro escolar dos Tilos, no prezo de setecentas oitenta e oito mil cincocentas
sesenta e sete pesetas, I.V.E. incluído.-----------------------------------------------------------------------11.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN ESCOLAS.- A Comisión de Goberno,
por unanimidade, acorda acomete-las obras de instalación de calefacción nas escolas de Raxó,
Vilariño, Teo e Igrexa-Cacheiras, facultando ó seu Alcalde-Presidente para solicitar de distintas
empresas presupostos para as citadas obras.----------------------------------------------------------------12.- PARQUES PÚBLICOS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou levar a cabo a instalación de parques públicos en Lamas-Bamonde e Folgueiras-Calo, para o
que se realizará previamente o acondicionamento dos terreos, así como en Casal-Recesende,
facultando a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para solicitar presupostos para as citadas obras.--------------------------------------------------------------------------------13.- REALIZACIÓN DE OBRAS.- Igualmente por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou acomete-las seguintes obras:--------------------------------------------------------------------a) Adecentamente e delimitación da masa común de Tarrío-Recesende, na zona do lavadeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Instalación dunha fonte ornamental no parque dos Tilos.------------------------------------c) Construír unha pista de tenis en Igrexa-Calo.--------------------------------------------------Igualmente, acorda facultar ó seu Alcalde-Presidente para pedir presupostos para a realización das obras anteditas.------------------------------------------------------------------------------------14.- SOLICITUDE DE CESIÓN A ESTE CONCELLO DO EDIFICIO DA CÁMARA AGRARIA LOCAL.- Visto o Decreto 269/1997, do 18 de setembro, da Consellería de Economía e Facenda, polo que se desafectan do dominio público diversos bens, quedando afectos á
Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes a cesión a este concello
dos bens que a continuación se describen:------------------------------------------------------------------"Rústico. Soar chamado Gandarón, situado no lugar da Ramallosa, parroquia de Lucí, municipio
de Teo (A Coruña), de seis áreas e noventa centiáreas. Linda: norte, de Manuela Cajaraville; sur,
herdeiros de Juan Cao Cerdeira; leste, estrada; e oeste, Antonio Martínez Montes e Josefa Cao
Cerdeira. Sobre este predio construíuse un local destinado a almacén, celeiro e oficinas, de 140
m2 de superficie, que linda polo leste coa estrada, e outro de uso veterinario de 30 m2.".----------2º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

15.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas e corenta
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.

os

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA
POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 8 DE ABRIL DE 1998.-------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a oito de
abril de mil novecentos noventa e oito.--------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada
para este día.---------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A D. JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ, por traballos realizados na fonte de Francos, oito
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por traballos de limpeza de cunetas e apertura
de manantial no San Martiño, oitenta e sete mil oitocentas setenta pesetas.---------------------------c) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por traballos de pá realizados en Igrexa-Calo,
oitenta e nove mil trescentas vinte pesetas.-----------------------------------------------------------------d) A "MULTIÓPTICAS", por unhas gafas graduadas para Dª Nieves Pérez Rey, cincuenta e unha mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------e) A D. JUAN B. ALLER SUÁREZ, por traballos de marcado de campo de fútbol-sala en
Carballal-Calo, corenta mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------------f) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por arranxo de rodas da carreta, do remolque e do
tractor, dez mil novecentas catro pesetas.-------------------------------------------------------------------g) A CORREOS, por un telegrama remitido ó Sr. Alcalde de Valga, oitocentas vintedúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A CORREOS, por un telegrama remitido ó Excmo. Sr. Conselleiro de Economía, mil
corenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------i) A CORREOS, por franqueo da correspondencia municipal, vintesete mil novecentas
setenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------l) A "ABOGADOS ASESORES, S. Civ.", minuta de honorarios por dictame sobre cesión
ó Padroado do Cemiterio de Luou da finca "Cancela da Granxa de Agüeiros", cincuenta e oito
mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

m) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no colexio de
Calo (11.600 pts.), campo da festa de Teo (4.373 pts.), Vilar de Calo (139.223 pts.), escola de
Oza (1.160 pts.) e escola do Aido (464 pts.), cento cincuenta e seis mil oitocentas vinte pesetas.-n) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Mouromorto
(9.280 pts.), fonte de Procelas (31.673 pts.) e campo da festa de Luou (3.035 pts.), corenta e tres
mil novecentas oitenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------ñ) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obra na fonte das Barreiras (Calo), corenta e sete mil cincocentas dezanove pesetas.----------------------------------------o) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no campo de
fútbol de Recesende, trescentas once mil cincocentas cincuenta e seis pesetas.-----------------------p) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na masa común
de Bamonde, trescentas cincuenta e tres mil setenta e catro pesetas.-----------------------------------q) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na masa común
de Bamonde, duascentas corenta e dúas mil cento setenta e dúas pesetas.-----------------------------r) A "SERMÁTICA", por reposición do servidor da rede informática municipal, substraído das oficinas, un millón trescentas corenta e unha mil cincocentas corenta pesetas.-----------s) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza da aula de apoio escolar (departamento de
servicios sociais), once mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------------t) A D. RAMIRO PARAJÓ IGLESIAS, por materiais subministrados para obras na masa
común de Bamonde, catorce mil cincuenta pesetas.-------------------------------------------------------u) A D. RAMIRO PARAJÓ IGLESIAS, por materiais subministrados para obras en
Luou, cento corenta e sete mil cincocentas oitenta pesetas.----------------------------------------------v) Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA, taxas por autorización sanitaria de
funcionamento do cemiterio municipal, dezaseis mil catrocentas sesenta pesetas.-------------------x) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por inserción dun anuncio no B.O.P., oito
mil cincocentas sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------z) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por inserción dun anuncio no B.O.P.,
catro mil trescentas corenta e catro pesetas.----------------------------------------------------------------aa) A "EDITORIAL ARANZADI", por subscrición, setenta mil pesetas.--------------------ab) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ac) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para obras na masa
común de Bamonde, vinteseis mil seiscentas noventa e dúas pesetas.----------------------------------ad) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras en Igrexa-Calo, trinta e catro mil cincocentas setenta e oito pesetas.--------------------------------------------ae) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras no campo
de baile de Luou, corenta e seis mil cento cinco pesetas.-------------------------------------------------af) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras en Pedrouso-Cacheiras, vinteoito mil oitocentas dezaseis pesetas.--------------------------------------------ag) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras en Carballal-Calo, catorce mil catrocentas vinteseis pesetas.-------------------------------------------------------ah) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras nos Tilos,
corenta e sete mil setecentas vintedúas pesetas.------------------------------------------------------------ai) Ó "RESTAURANTE CIERTO BLANCO", por comida de homenaxe a D. Jaime
Bascoy, cento corenta e oito mil oitocentas trinta pesetas.-----------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JUAN CARLOS LUEIRO GATO, para reforma do tellado (100 m2) da súa
vivenda situada en Espasande-Luou, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------------------------------------------------

b) A Dª MANUELA VÁZQUEZ IGLESIAS, para construír un valado de 8 m/l e 2 m. de
alto, entre lindeiros, e pavimentado da eira, de 80 m2, con formigón, na horta da súa casa, situada
en Casal-Calo, debendo coloca-lo primeiro poste do valado á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública.---------------------------------------------------------------------------------c) A Dª AURORA MANTIÑÁN VIDAL, para apertura dunha porta á vía pública e
arranxo da cuberta (30 m2) na súa vivenda situada en Vila Verde-Calo, debendo realiza-las obras
sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------d) A D. MANUEL VALIÑO BASCOY, para construír un valado de 90 m/l, colocando un
portal de 4 metros, na finca nº 408 do P.X.C.P. de Luou, situada en "Cortiñas", debendo
edifica-lo valado á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, paralelo ós
existentes, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo
para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.----------e) A Dª MARIA DOLORES PEÑALVER BARRAL, para construír un galpón auxiliar de
40 m2 na finca nº 1200 do P.X.C.P. de Calo, situada en Texexe, debendo edificalo á distancia
mínima de 5 metros a contar dos lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía
pública, e cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas
para solo non urbanizable N.U., que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a
2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da
parcela neta e un límite de 40 m2.----------------------------------------------------------------------------f) A D. MARTÍN JOSÉ NORIEGA ROMAGUERA, para construcción dun estanque de
10 x 5 metros na horta da súa casa, situada en Folgueiras-Calo, debendo situalo á distancia
mínima de 5 metros a contar dos lindes con outras leiras e de 8 metros contados desde o eixe da
vía pública.-------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A D. FERNANDO GÓMEZ CALVIÑO, para pavimentación en 40 m2 da horta da súa
casa, situada en Solláns-Calo.---------------------------------------------------------------------------------h) A D. JOSÉ LUIS AYUDE PEREIRA, para restauración do tellado e adecentamento de
dúas fachadas da súa vivenda situada en Fixó-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------i) A D. JUAN SUÁREZ OTERO, para construír un valado de 210 m/l na súa leira situada
en Bustelo-Luou, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía
pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo
para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o valado construído,
enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-------l) A D. ARTURO MARTÍNEZ PICO, para arranxo do tellado (120 m2) e pintado das
fachadas da súa vivenda situada en Penelas-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------m) A D. MANUEL BLANCO CUNS, para acondicionamento, sen afectar á estructura, da
vivenda existente na finca nº 17 de Fornelos-Rarís, así como para instalación dunha fosa séptica
na mesma finca, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen
que afecten á estructura desta, e situa-la fosa séptica separada 5 metros dos lindeiros da finca e
25 metros de calquera pozo ou manantial de auga.--------------------------------------------------------n) A D. ARTURO FRAMIL E OUTRO, S.C., para construír unha vivenda unifamiliar en
Xesta-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo
arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, non puidendo comeza-las obras mentres non presente
no concello o correspondente proxecto de execución, e tendo en conta as limitacións impostas

polas Normas Subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións en solo non urbanizable de núcleo.-------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. JOSÉ MARÍA GARCÍA RIVADULLA, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa leira situada en Raxó-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Miguel Arce San Juan, non puidendo comeza-las obras
mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución, e retranquea-la
vivenda como mínimo 5 metros dos lindeiros da finca e 8 metros do eixe da pista, de acordo co
plano de emprazamento que figura no proxecto.-----------------------------------------------------------o) A D. JULIO RODRÍGUEZ BUSTELO, para construír unha vivenda unifamiliar nas
fincas 1718 e 1717 do P.X.C.P. de Calo, situadas en Osebe, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Juan I. Rey-Cabarcos Vázquez,
non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de
execución.--------------------------------------------------------------------------------------------------------p) A D. FERNANDO LEIRA MUÍÑO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Aido-Luou, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. José Luis Estévez Suárez.--------------------------------------------------q) A Dª OTILIA SÁNCHEZ GARRIDO, para construír unha vivenda unifamiliar na finca
nº 1202 de Cacheiras, situada en Guldrís, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Luis Estévez Suárez.--------------------------------r) A Dª JOSEFINA PARDAL PAZOS, para realización de obras para legalización da súa
vivenda existente en "Contixe", lugar de Pedreira-Calo.-------------------------------------------------4.- COMPRA DE PORTERÍAS DE BALONCESTO PARA O COLEXIO DE CALO.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
mercarlle a "Otero Material Deportivo" un xogo de porterías de baloncesto regulamentarias de
elevado electromecánico, para instalar no colexio de Calo, no prezo de novecentas noventa e oito
mil seiscentas corenta pesetas mailo I.V.E. correspondente.---------------------------------------------5.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------------------------a) Ó COLEXIO PÚBLICO RURAL AGRUPADO, para viaxe cultural ó ACUARIUM
GALICIA DO GROVE e para a festa de fin de curso, cincuenta mil pesetas.-------------------------b) Á COMISIÓN DE FESTAS DE REIS, para restauración do palco e acondicionamento
do recinto de festas, oitocentas setenta mil pesetas.-------------------------------------------------------6.- CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE TEO E A CRUZ VERMELLA.- Visto
o modelo de convenio remitido pola Cruz Vermella de Santiago para realización de actividades
tales como cursos de socorrismo e primeiros auxilios, transporte sanitario e outros, de acordo cun
programa de actividades que se establecerá de mutuo acordo por ambos Organismos e cun prezo
inferior entre un 10 e un 20% ós prezos ordinarios para os cursos, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello,
para asina-lo citado convenio, que terá unha vixencia dun ano e en virtude do cal este concello
deberá aboarlle á Cruz Vermella a cantidade de cento cincuenta mil pesetas.-------------------------7.- OBRAS DE AFORRO ENERXÉTICO.- Visto escrito da Delegación Provincial da
Consellería de Industria e Comercio, nº 7440 de 30-3-98, polo que se comunica a este concello a
concesión dunha subvención de 9.324.547 pts. para obras de aforro enerxético, segundo memoria
presentada por un importe de 18.649.094 pts., a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
anuncia-la contratación, polo sistema de procedemento aberto, das citadas obras.-------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.---------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIACELEBRADA POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 21 DE ABRIL DE 1998.------------------------------------------------

e

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE

Na casa do concello de Teo, a vinteún de abril de mil novecentos noventa e oito.------Sendo as once horas, e baixo a pre- sidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse
en primeira convocatoria a Co- misión de Goberno,
coa asistencia dos seis mem- bros que a compoñen
que se citan na marxe, a fin de celebra-la sesión
ordinaria convocada para este
día.--------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corpo- ración, D.
Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
de seguido a coñecemento e reso- lución dos
asuntos incluídos na ----------------------DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A FENOSA, por enerxía subministrada para alumados públicos, escolas, edificios
municipais e deportivos, depuradoras, etc., setemillóns sesenta e seis mil oitocentas oitenta e sete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Ameneiro, mes
de decembro-1997, corenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------c) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Ameneiro, mes
de xaneiro, corenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------d) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Ameneiro, mes
de febreiro, corenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------e) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Ameneiro, mes
de marzo, corenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------f) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------g) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Bamonde ó Hospital Xeral e outro deste a Bamonde, por asuntos do departamento social, tres mil oitocentas pts.h) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vintedúas mil setecentas catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------i) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vinteúnha mil seiscentas vintedúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------l) A "AGOSOFLOR", por alugueiro do terreo para realización de prácticas do curso de
xardinería, cento sete mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------m) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da Consistorial, once mil cincocentas oitenta e
sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A TELEFÓNICA, por recibo doteléfono do centro médico de Cacheiras, nove mil seiscentas trinta e tres pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------

ñ) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de marzo), catro mil seiscentas pesetas.--o) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da Consistorial, dúas mil oitocentas oitenta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------p) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da Consistorial, dez mil cento oitenta e sete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------q) A "TOLDOS GÓMEZ, S.L.", por confección dunha pancarta con publicidade do concello, cinco mil oitocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------r) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, sesenta e nove mil setenta e catro pesetas.------------------------------------------------------------s) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na masa común
de Bamonde, dezaoito mil oitenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------t) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Luou (9.715
pts.), casa do concello (25.160 pts.) e Recesende (78.764 pts.), cento trece mil seiscentas trinta e
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------u) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras nos Tilos(3.074
pts.), colexio de Ramallosa (5.177 pts.) e masa común de Bamonde (32.596 pts.), corenta mil oitocentas corenta e sete pesetas.-------------------------------------------------------------------------------v) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, dezasete mil novecentas trinta e seis pesetas.--------------------------------------------------------x) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción do Xulgado municipal, noventa e tres mil seiscentas pesetas.-------------------------------------z) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de escolas, noventa e unha mil setenta e tres pesetas.-----------------------------------------------aa) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, cinco mil trescentas setenta
e oito pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------ab) A "GESTETNER", facturación por fotocopias (mes de marzo), dezanove mil duascentas dez pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------ac) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por ferramentas e útiles subministrados para obreiros
municipais, sesenta e nove mil trescentas dezaseis pesetas.----------------------------------------------ad) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por gasóleo subministrado para vehículos municipais, once mil setecentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------ae) A "LA UNIÓN MADRILEÑA", por concerto médico de funcionarios (2º trimestre de
1998), duascentas sesenta e sete mil novecentas cincuenta e seis pesetas.-----------------------------af) A "GALICIA MEDIA", por publicación de dous anuncios en "La Voz de Galicia",
corenta mil oitocentas trinta e dúas pesetas.----------------------------------------------------------------ag) A "MENSATEL", pago de contrato de abono a este servicio (mes de marzo), vinte
mil cincocentas corenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------ah) A "FERRALLA DUFER, S.L.", por ferro e mallazo subministrados para obras no
campo de fútbol de Recesende, trinta e nove mil noventa e catro pesetas.-----------------------------ai) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", pago da obra "Afirmado pista Valiñas-Coira, 1ª fase", catro millóns setecentas vintecinco mil pesetas.---------------------------------------al) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", pago da obra "Acondicionamento de pista
en Vilanova-Recesende", un millón cincocentas oitenta e cinco mil trescentas catorce pesetas.---am) A Dª MARÍA JOSEFA AMBOAGE SEIJO, por alugueiro de instalacións para impartición do curso de xeriatría, trescentas dezaseis mil pesetas.-----------------------------------------an) A "BAZAR MÉDICO ORTOPÉDICO", por instrumental subministrado para o curso
de xeriatría, cento cincuenta mil pesetas.-------------------------------------------------------------------añ) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en San Domingo
(47.096 pts.) e arranxo dunha gabia en Luou (13.456 pts.), corenta e sete mil noventa e seis pts.--

ao) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por acondicionamento do vertedeiro de
lixo (1.091.502 pts.) e obras en camiños de Póboa (60.900 pts.), acceso ó colexio de Calo
(40.600 pts.) e Os Tilos (40.600 pts.), un millón duascentas trinta e tres mil seiscentas dúas pts.-ap) A FENOSA, por luz de escolas, sesenta e catro mil novecentas trinta e seis pesetas.--aq) A FENOSA, por alumado público, setecentas unha pesetas.-------------------------------ar) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono da consistorial, duascentas unha mil trescentas dúas pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------as) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, dúas mil novecentas noventa e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------at) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.", por materiais para obras no local dos contedores
de lixo dos Tilos, sesenta e dúas mil novecentas setenta e catro pesetas.------------------------------au) A FENOSA, por luz de escolas, cento corenta e sete mil cincocentas corenta e nove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------av) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para obras nos Tilos,
corenta e nove mil cento trinta e unha pesetas.-------------------------------------------------------------ax) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra subministrada para obras en Luou,
dezaoito mil oitocentas vintesete pesetas.-------------------------------------------------------------------az) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras nos Tilos,
sesenta e nove mil cento vintetrés pesetas.------------------------------------------------------------------ba) A D. JOSÉ MANUEL MAREQUE, por poda de árbores da estrada da Casalonga a
Oseve e retirada das pólas, doce mil pesetas.---------------------------------------------------------------bb) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxos de fontanería e calefacción realizados en escolas
(246.616 pts.), centro médico de Calo, (5.452 pts.), polideportivo de Calo (36.772 pts.) e casa do
concello (47.560 pts.), trescentas trinta e seis mil catrocentas pesetas.---------------------------------bc) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por avaliación de fincas para construcción dun
albergue de peregrinos en Francos-Calo, trinta mil setecentas corenta pesetas.-----------------------bd) A "AGRÍCOLA COMPOSTELA, S.L.", por dous sacos de Sierrablán para o colexio
da Ramallosa, once mil duascentas pesetas.----------------------------------------------------------------be) A "RODIÑAS MILLADOIRO, S.L.", por cinco aros de pozo para plantación de árbores no colexio de Calo, con motivo da festa da árbore, doce mil catrocentas setenta pesetas.------3.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou concede-las
seguintes subvencións:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Ó "CLUB LOS TILOS", para organización do II Torneo Concello de Teo de billar a
tres bandas, vintecinco mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------b) A D. ALEJANDRO LÓPEZ REGUEIRO, para instalación dun stand promocional na I
Cumbre de artesáns de Europa e América Latina, a celebrar en Zaragoza, cincuenta mil pesetas.-c) Ó equipo de fútbol-sala "As Pontes-Calo", para mantemento do equipo e actividades
deportivas, cen mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------4.- PINTADO DA ESCOLA DE SOLLÁNS.- Vistos os presupostos presentados, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda contratarlle a D. Juan B. Aller Suárez as obras
de pintado interior e exterior da escola de Solláns no prezo de cincocentas setenta e cinco mil
pesetas mailo I.V.E. correspondente.------------------------------------------------------------------------5.- OBRAS DE ABASTECEMENTO DE AUGA NA PÓBOA.- Vistos os presupostos
presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda contratarlle a "Aquagest, S.A." as
obras de construcción dun tramo de 1.250 m/l de canalización para abastecemento de augas,
incluso válvulas e boca de rego, no prezo total de tres millóns setecentas corenta e cinco mil setecentas oitenta e tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------

6.- COMPRA DUN TELÉFONO MÓBIL PARA A ESCOLA DE RECESENDE.Dada conta de escrito da Sra. mestra da escola de Recesende, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda adquirir, para servicio da citada escola, un teléfono móbil de tarxeta.---------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas e corenta
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA
POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 28 DE ABRIL DE 1998.-----------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinteoito de abril de mil novecentos noventa e oito.-----Sendo as once horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada
para este día.---------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "CEMELIM", por arranxo da aspiradora do colexio da Ramallosa, dezaoito mil
novecentas trinta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------b) A "VIVEROS ORVISAHOUSE", por plantas para o colexio da Ramallosa, vinteoito
mil novecentas noventa e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------c) A "VIVEROS ORVISAHOUSE", por plantas para o colexio de Calo, trece mil novecentas dez pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------d) A "VIVEROS ORVISAHOUSE", por plantas para o colexio dos Tilos, vintenove mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------e) A "PÁGINAS AMARILLAS INTERNACIONALES", por inserción de anuncio informativo do concello, oitenta e unha mil catrocentas cincuenta pesetas.---------------------------------f) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por barrenas para obras municipais, trescentas setenta
e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------g) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras nos Tilos
(754 pts.) e Bamonde (27.045 pts.), vintesete mil setecentas noventa e nove pesetas.---------------h) A "GRÁFICAS POMBA, S.L.", por trípticos publicitarios, cincuenta e oito mil pts.---i) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por ampliación das pistas de Vilanova e da
C-541 á Ufa, dous millóns duascentas dez mil setecentas dúas pesetas.-------------------------------l) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono do centro médico dos Tilos, dezasete mil
duascentas vintecatro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------m) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.-------------------------------------------------

n) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ñ) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Bamonde a
Santiago e outro de Santiago a Bamonde, por asuntos do departamento social, tres mil oitocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------o) A D. JAIME BLANCO PAZOS, por obras realizadas na calefacción da consistorial,
oitenta e seis mil setecentas seis pesetas.--------------------------------------------------------------------p) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, duascentas corenta e dúas mil catrocentas noventa e seis pesetas.------------------------------------------------q) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, vintetrés
mil duascentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------r) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vinteoito mil cento
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. MANUEL JORGE MÉNDEZ, para construír un valado de 62,5 m/l na finca nº
278-1 do P.X.C.P. de Calo, situada en Solláns, debendo edificalo á distancia mínima de de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta
ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o tramo existente entre o firme da
pista e a nova cuneta.-------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. MANUEL FERNÁNDEZ BOUZAS, para construír un valado de 44 m/l na finca
nº 241 do P.X.C.P. de Calo, situada en Solláns, debendo coloca-lo primeiro poste á distancia
mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do pilar á mesma altura cá
pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro.-----------c) A D. CLEMENTE FLORENCIO SEOANE CAO, para construír un valado de 24 m/l
na súa leira situada en Igrexa-Calo, debendo edificalo á distancia mínima de de 4 metros a contar
do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmon- tando ou
enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro, e desprazando a cuneta ata o
valado construído, enchendo con zahorra compactada o tramo existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ FERNÁNDEZ CASAL, para construír un valado de 100 m/l, entre lindeiros, na finca nº 242-2 do P.X.C.P. de Cacheiras, debendo coloca-lo primeiro poste á distancia
mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do pilar á mesma altura cá
pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro.-----------e) A D. MANUEL SÁNCHEZ CASTRO, para construír un valado de 110 m/l na finca nº
78 do P.X.C.P. de Teo, situada en Fontenlo, debendo coloca-los primeiros postes á distancia
mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando as bases de ambos pilares á mesma
altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo para que o concello poida ampliala no futuro.f) A D. JESÚS CARAMÉS BUGALLO, para construír un valado de 70 m/l e canalización da cuneta en 50 m/l, na súa leira situada en Ramallosa-Lucí, debendo edifica-lo valado
respectando a servidume de paso existente e á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo
para que o concello poida ampliala no futuro; e a canalización situaráse á distancia de 3,50
metros do eixe da vía pública, con tubo de 40 cm de diámetro, situando o pavimento á mesma altura cá pista e instalando unha arqueta con reixa cada 6 metros.----------------------------------------g) A D. JOSÉ FERREIRA LÓPEZ, para construír un galpón de 40 m2 na finca nº 1257
de Calo, situada en Cornide, debendo edificalo á distancia mínima de 8 metros a contar do eixe
da vía pública e de 5 metros ós lindes con outras leiras, e cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U., que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima ata o cumio non superior a 4 metros e unha

altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha
ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela neta e un límite de 40 m2.------------------------------h) A Dª MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ NALGO, para restauración do galpón
existente, adosado á súa vivenda, de 30 m2, na finca "Horta da casa", situada en Xermeade-Reis,
debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á
estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. ENRIQUE GÓMEZ ABELLÁS, para arranxo da cuberta e das fachadas da
edificación da súa propiedade situada en Pontevea-Reis, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------l) A Dª AURELIA MÍGUEZ SEIJO, para arranxo do tellado e adecentamento das
fachadas da súa vivenda situada en Igrexa-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------m) A D. JOSÉ RAMÓN GÓMEZ FERNÁNDEZ, para arranxo da cuberta, adecentamento de fachadas e reparacións interiores da súa vivenda situada en Feros-Cacheiras, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura
desta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. JOSÉ RÍO COUSELO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Vilar de Calo-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, situando a edificación no lugar indicado
no expediente do trámite de excepción, e non puidendo comeza-las obras mentres non presente
no concello o correspondente proxecto de execución.----------------------------------------------------ñ) A D. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ SOUTO, para acondicionamento para restaurante
do baixa da súa vivenda situada en Cacheiras, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Alberto de Paula Prieto e D. Aurelio
Outeiriño Fernández, sen que as obras modifiquen o volume actual da edificación nin afecten á
estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------------------o) A Dª MARÍA SIERRA RODRÍGUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar e un
viveiro para producción de plantas forestais na finca nº 362 do P.X.C.P. de Oza, situada no
Outeiro, debendo edificalos suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos
arquitectos Dª María López Castro e D. Carlos Guerrero González, non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------------p) A D. JOSÉ R. ALDARIZ MARTÍNEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
finca situada en Igrexa-Bamonde, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.-----------------------------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. Bernardo Vázquez Pérez, en representación de "GENERAL DE RESTAURANTES, S.A.", no que expón que a licencia de apertura da Cafetería-Restaurante da área de Servicio Compostela, situada en Cantoña-Luou fora expedida a nome do anterior Presidente Conselleiro/Delegado da citada Sociedade, D. Alberto Huguet Escandell, solicitando, por falecemento
deste, o cambio de titularidade do citado establecemento, que debe figurar a nome de "GENERAL DE RESTAURANTES, S.A.", a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concede-lo cambio de titularidade que se solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que
foi concedida a primitiva licencia.---------------------------------------------------------------------------5.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou concede-las
seguintes subvencións:------------------------------------------------------------------------------------------

a) Á COMISIÓN ORGANIZADORA DA VI FESTA DA CARNE Ó CALDEIRO", para
celebración da citada festa, trescentas mil pesetas.--------------------------------------------------------b) Á ASOCIACIÓN XUVENIL "LEÑA VERDE", subvención anual para actividades
culturais, cincuenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas e vinte
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA
POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 7 DE MAIO DE 1998.--------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a trinta
de outubro de mil novecentos noventa e oito.------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada para este día.---------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.-----------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.---------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A FENOSA, por alumado público, dúas mil trescentas doce pesetas.----------------------b) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza da aula de apoio escolar, once mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por arranxos de carpintería realizados
no colexio de Calo, setenta e seis mil seiscentas setenta e seis pesetas.--------------------------------d) A "EDITORIAL ARANZADI", por un manual de licencias de apertura de establecementos, cinco mil cincocentas setenta pesetas.-------------------------------------------------------------e) A "MÁRMOLES MILLADOIRO, S.L.", por colocación de granito na cociña do colexio de Calo, cento sesenta e seis mil seiscentas noventa e dúas pesetas.-------------------------------f) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, honorarios por outorgamento de escritura de compraventa, setenta e seis mil seiscentas corenta e seis pesetas.--------------------------------------------g) A "MAPFRE", por seguro do camión de recollida de lixo matrícula C-5261-BD, trescentas trinta e tres mil duascentas corenta pesetas.--------------------------------------------------------h) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", pago da obra "Afirmado pista Valiñas-Coira, dous millóns cento oitenta e oito mil trescentas corenta pesetas.-------------------------------i) A "CEMELIM, S.A.", por arranxo e repostos da aspiradora do colexio de Calo,
dezaoito mil novecentas trinta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------l) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por raqueteiros, pelotas de tenis e redes portabalóns
subministrados para cursos de deportes, sete mil cento quince pesetas.---------------------------------

m) A "MULTINACIONAL ASEGURADORA", por seguro da furgoneta do concello matrícula C-3070-BL, noventa e catro mil oitocentas vintenove pesetas.----------------------------------n) A D. JOSÉ TEO AMATE, por utensilios, materiais e ferramentas subministradas para
obras no aparcadoiro e no local de contedores dos Tilos (16.665 pts.), campo da festa de Luou
(700 pts.), masa común de Bamonde (7.405 pts.), escolas (5.614 pts.), edificios municipais
(8.060 pts.), marquesina de Pedrouso (555 pts.) e cruceiro de Calo (825 pts.), trinta e nove mil
oitocentas vintecatro pesetas.---------------------------------------------------------------------------------ñ) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de abril), tres mil oitocentas pts.--o) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por inserción dun anuncio no B.O.P.,
once mil setecentas sesenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------p) A "GALICÓN", por material de oficina, cento unha mil setecentas noventa pesetas.---q) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para obras nos Tilos,
corenta e cinco mil duascentas dez pesetas.----------------------------------------------------------------r) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras nos Tilos,
duascentas trinta e sete mil vintecatro pesetas.-------------------------------------------------------------s) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.", por materiais subministrados para obras no local
de contedores dos Tilos, nove mil vintecinco pesetas.----------------------------------------------------t) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de escolas, cento vintenove mil catrocentas vinte pesetas.-----------------------------------------u) A Dª Mª ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro médico de Pontevea
(meses de outubro-97 a abril-98 inclusives), duascentas oitenta mil dúas pesetas.-------------------v) A D. SEVERINO FERREIRA JORGE, por subscrición do concello a "La Voz de Galicia", 2º trimestre de 1998, doce mil pesetas.--------------------------------------------------------------x) A FENOSA, por alumado público, novecentas cincuenta e oito pesetas.------------------z) A CORREOS, por franqueo da correspondencia municipal, trinta e catro mil cento oitenta e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------aa) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxos de fontanería realizados no colexio da Ramallosa (59.023 pts.) e na escola das Galanas (51.788 pts.), cento dez mil oitocentas once pesetas.-----ab) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxos de fontanería e/ou calefacción realizados nas
escolas de Lampai (21.471 pts.), Luou (19.204 pts.), Reis (17.168 pts.) e Bamonde (39.045 pts.),
e na casa do concello (49.915 pts.), cento corenta e seis mil oitocentas tres pesetas.-----------------ac) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxos de fontanería, calefacción e electricidade
realizados no colexio dos Tilos, cento oitenta e tres mil seiscentas setenta e catro pesetas.---------ad) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxos de fontanería e electricidade realizados nunha
obra de Tribaldes-Bamonde, cento noventa e sete mil cento vinteseis pesetas.-----------------------ae) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trescentas trinta e dúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------af) A FENOSA, por alumado público, once mil setecentas corenta e dúas pesetas.---------ag) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por gasóleo subministrado para vehículos municipais, nove mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------------ah) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, honorarios por redacción de proxectos de obras do Plano 2000, novecentas cincuenta e catro mil setecentas trinta e oito pesetas.-----ai) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, honorarios por redacción de proxectos de obras do Plano 2000, un millón trescentas corenta e sete mil trescentas trinta e cinco pts.--3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A Dª PILAR GARCÍA CASAS, para construír un valado de 125 m/l na finca nº 1750
de Calo, situada en Osebe, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desmontando ou enchendo o terreo
para que o concello poida ampliala no futuro, desprazando a cuneta ata o valado construído e
enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.--------

b) A Dª MARÍA DOLORES CORDO SENDE, para construír un valado de 50 m/l entre
lindeiros na súa leira situada en "Ledín", lugar de Ameneiro-Calo.-------------------------------------c) A D. AUGUSTO PARAJÓ IGLESIAS, para substitución do tellado e reducción da
porta de entrada do galpón existente, de 50 m2, adosado á súa vivenda situada en Ameneiro-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.----------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. MANUEL PEREIRAS MALLOU e Dª MARINA MIRANDA PEREIRA, para
construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Pite-Lucí, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, e tendo en conta as limitacións impostas polas Normas subsidiarias vixentes no referente ó
número de construccións en solo non urbanizable de núcleo.--------------------------------------------e) A D. JOSÉ GONZÁLEZ PARGA, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira
situada en Vilanova-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Gonzalo Crecente Maseda.-------------------------------------------------f) A D. JORGE MARIO MATOS RODRÍGUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Vilar do Medio-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Javier García Castelo e outros, e tendo en
conta as limitacións impostas polas Normas subsidiarias vixentes no referente a número de construccións en solo non urbanizable de núcleo.---------------------------------------------------------------g) A Dª JOSEFINA DURO GUERRA, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Ameneiro-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución e tendo en conta
as limitacións impostas polas Normas subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións en solo non urbanizable de núcleo.-------------------------------------------------------------------h) A D. JOSÉ OLVEIRA IGLESIAS, para construír unha vivenda unifamiliar nas fincas
números 739 e 50 de Calo, situadas en San Domingo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Juan José Rey, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución e tendo en
conta as limitacións impostas polas Normas subsidiarias vixentes no referente ó número de construccións en solo non urbanizable de núcleo.---------------------------------------------------------------i) A D. AMADEO MONTES CABO e D. JESÚS LÓPEZ GUERRA, para construír unha
vivenda unifamiliar en "Portoameneiro"-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús Álvarez Flórez, respectando a protección
de 25 metros ó regato existente, retranqueando 5 metros ós lindeiros e á distancia que sinale a
Excma. Deputación con respecto á estrada provincial.----------------------------------------------------l) A "T.E.O VILAGARCÍA, S.L.", para ampliación e adición de planta de soto no edificio
en construcción situado en Cacheiras, debendo realiza-la obra suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Ildefonso Estévez Martínez.--------------------------m) A "T.E.O. VILAGARCÍA, S.L.", para construír un edificio de planta baixa, dous
andares e baixo cuberta (fase 2) en Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamete ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Ildefonso Estévez Martínez, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución, o nomeamento dos técnicos directores e os escritos ós que fai referencia o art. 40 do Regulamento de
Xestión urbanística, coa obriga ademais de construír rede de saneamento do edificio con sistema
separativo e face-las obras necesarias para a conexión coa rede municipal de auga e saneamento e
aboarlle ó concello a cantidade correspondente ó 10% de aproveitamento urbanístico sobre a
superficie construída computable, a razón de 12.400 pts/m2, segundo tasación aprobada polo
concello para esa zona.------------------------------------------------------------------------------------------

4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Visto escrito de
D. Miguel Manuel García Batista, nº 856 de data 28-4-98, no que expón que vén rexendo o
establecemento dedicado a TABERNA situado en Raxó, nº 4, a licencia do cal figura a nome de
D. Francisco Javier Iglesias Palmieri, e solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------5.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concede-las seguintes subvencións, ás entidades e para os conceptos que se citan:------------------a) Á A.P.A. DO C.P.R.A., para viaxe cultural de fin de curso, cen mil pesetas, debendo
presentar nas oficinas municipais unha relación de alumnos participantes na citada viaxe.---------b) Á COMISIÓN DE FESTAS DE LUCÍ, para celebración da festa da Patrona da parroquia, cen mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------c) Á COMISIÓN ORGANIZADORA DA V FESTA DA CACHEIRA DO PORCO, para
celebración da citada festa, trescentas mil pesetas.--------------------------------------------------------d) Á ASOCIACIÓN RECREATIVA E CULTURAL "OS TILOS", para acondicionamento de local para actividades, a fin de que poida deixar libre canto antes o local cedido ó concello
para instalación dunha escola infantil, un millón cen mil pesetas.--------------------------------------e) Á GARDA CIVIL DE LESTEDO, para obras no cuartel, un millón duascentas mil pts.
f) ÓS CREGOS DAS PARROQUIAS DO CONCELLO, para celebración da festa do
catecismo, (225.000 pts.) e para transporte dos participantes nela (60.000 pts.), duascentas oitenta
e cinco mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------g) Á A.P.A. "RÍO TELLA", para celebración co campeonato de iudo, sesenta mil pts.----h) Ó COLEXIO DE E.X.B. DE RAMALLOSA, para viaxe de fin de curso dos alumnos
de 2º de E.S.O., tres mil cincocentas pesetas por alumno participante que estea empadroado neste
concello, debendo presentar no concello relación de asistentes á excursión.--------------------------4.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NA NATUREZA.- Vista a proposta redactada polo técnico de deportes, a Comisión de Goberno acorda a realización das seguintes actividades na natureza, incluídas na solicitude de subvención formulada por este concello para o
fomento e realización de actividades dirixidas á xuventude ó abeiro da Orde de 26-2-98:----------- Campo de aventura, cun presuposto de 230.780 pts., no que participarán vinte alumnos
de cada un dos tres grupos escolares do concello.----------------------------------------------------------Rafting, cun presuposto de 69.500 pts., no que participarán quince alumnos do Instituto
de Cacheiras.----------------------------------------------------------------------------------------------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
corenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA
POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 12 DE MAIO DE 1998.------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a doce
de maio de mil novecentos noventa e oito.----------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada
para este día.---------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.", por un vidro Velglas para instalacións municipais (1.136 pts.) e carglás colocados e selados na masa común de Bamonde (5.547 pts.), seis
mil seiscentas oitenta e tres pesetas.-------------------------------------------------------------------------b) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no campo
de baile de Teo, nove mil catrocentas sesenta e seis pesetas.--------------------------------------------c) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por materiais subministrados para obras na masa común
de Bamonde, duascentas sesenta e oito mil duascentas trinta pesetas.----------------------------------d) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, suplidos por compra de toallas para escolas de
párvulos (grupo B), once mil trescentas setenta e cinco pesetas.----------------------------------------e) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, suplidos por compra de dúas bombonas de butano para escolas de párvulos grupo B, dúas mil duascentas pesetas.-------------------------------------f) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Ameneiro (mes
de abril), corenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------h) A D. JUAN B. ALLER SUÁREZ, por traballos de pintado da escola de Solláns, seiscentas sesenta e sete mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------i) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, trece mil setecentas trinta e cinco pesetas.---------------------------------l) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, setenta mil catrocentas vinteseis pesetas.----------------------------------m) A "GALICIA MEDIA", por inserción de dous anuncios en "La Voz de Galicia", corenta mil oitocentas trinta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------

n) A "GESTETNER", facturación por fotocopias (mes de abril), setenta e unha mil cincocentas oitenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------ñ) A "MENSATEL", cota por abono ó servicio (mes de maio), dez mil catrocentas corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------o) A "PUBLICIDAD ALFONSO GARCÍA", por inserción na Radio Galega de publicidade da V Festa da carne ó caldeiro, oitenta e sete mil pesetas.--------------------------------------------p) A FENOSA, por alumado público, corenta e tres mil duascentas tres pesetas.-----------q) A D. ISOLINO MANUEL VALIÑO CALO, por materiais subministrados para obras
nunha rúa dos Tilos (119.631 pts.), campo de baile de Teo (130.773 pts.) e colexio de Calo
(83.914 pts.), trescentas trinta e catro mil trescentas dezaoito pesetas.---------------------------------r) A "ATM", por un exemplar do manual de retribucións e seguridade social de funcionarios, ano 1998, cinco mil duascentas pesetas.--------------------------------------------------------------s) A CORREOS, por franqueo da correspondencia municipal, mil cento vinte pesetas.----t) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------u) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------3.- ESCRITO DA A.VV. DE SAN SATURNIÑO.- Seguidamente dáse conta de escrito
da A.VV. da urbanización San Saturniño, nº 937, de 6-5-98, no que expón que este concello lle
debe á Comunidade de Veciños os recibos de comunidade das parcelas municipais desde a
recepción da urbanización polo pleno, en xullo de 1997, e manifesta que a A.VV. se compromete
a condona-la débeda ata o día de hoxe, renunciando a pedir ningún outro tipo de indemnización
se o concello fai en San Saturniño as obras de instalación dun parque infantil, colocación de
farolas entre viais peatonais, ampliación da pista polideportiva, instalación dunha fonte e
colocación de bancos na zona axardinada.------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda acepta-las condicións especificadas no
citado escrito e proceder á execución das anteditas obras a cambio de que lle sexa condonada a
débeda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- CESIÓN Ó CONCELLO DO APEADEIRO DE RENFE EN OSEBE.- Dada
conta de escrito do Iltmo. Sr. Director Xeral de Transportes da C.P.T.O.P.V. da Xunta de Galicia, nº 964, de data 28-04-98, no queexpón que o pasado día 20-4-98 o Conselleiro de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivenda subscribíu un acordo con RENFE polo que esta última lles
cede ós concellos os apeadeiros existentes en Galicia, por un canon simbólico, e interesa se lle
comunique a disposición ou non deste concello a a ocupa-lo inmoble, a fin facerllo chegar a
RENFE e redacta-lo futuro acordo, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda acepta-la
cesión do apeadeiro de Osebe, solicitando que se lle entregue libre de cargas e de inquilinos.-----5.- SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS
LABORAIS DUN VEHÍCULO PARA A POLICÍA LOCAL.- Vista a Orde da Consellería de
Xustiza, Interior e Relacións Laborais de 17-04-98, inserta no D.O.G. nº 84, de 05-05-98, pola
que se anuncian medidas de apoio á policía local de Galicia, consistentes na cesión de vehículos
especialmente preparados para o exercicio das súas funcións, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, ó abeiro da Orde
citada, a cesión a este concello, en propiedade, dun vehículo para a policía local do concello.-----2º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
acepta-la cesión en propiedade do vehículo, no caso de resolución favorable da Consellería, nas
condicións que sexan establecidas por esta, así como para asina-lo correspondente convenio.-----6.- ESCRITO DA A.VV. "SANTA MARÍA" DE LUOU.- Dada conta de escrito da
A.VV. "Santa María", de Luou, nº 995, de data 28-04-98, no que solicita deste concello que se

leven a cabo na citada parroquia diversas obras ou actuacións, tales como solución do estancamento de augas semi-resiguais en Espasande, arranxo de varias pistas, problemas no vertedeiro
de lixo, recollida de voluminosos, etc., a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda agradecerlle á antedita Asociación a aportación dos datos que remite e manifestarlle que as actuacións que solicita xa estaban en estudio por este equipo de goberno para ser levadas a cabo cando
haxa consignación presupostaria suficiente.----------------------------------------------------------------7.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS PARA REFORMA DA CASA DO CONCELLO.- Vista
a Orde da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais de 27-03-98, inserta no D.O.G. nº
73, de 17-04-98, pola que se anuncian axudas económicas para onstrucción, reforma, rehabilitación e equipamento das sedes das entidades locais, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda:------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Aproba-las obras a realizar na casa do concello, que ascenden á cantidade de setenta e
catro millóns novecentas cincuenta e unha mil trescentas sesenta e oito pesetas, segundo presuposto redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.---------------------------------------------2º.- Solicitar da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais unha subvención,
para levar a cabo a citada obra, polo importe total desta.-------------------------------------------------3º.- Acepta-las condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na antedita
Orde.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------8.- CONVENIO PARA EQUIPAMENTO DA GARDERÍA INFANTIL DOS TILOS.- Visto o modelo de convenio remitido pola Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, para equipamento da gardería infantil dos Tilos, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do
concello, para asina-lo citado convenio en representación deste Organismo.-------------------------9.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas,
estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA
POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 27 DE MAIO DE 1998.------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintesete de maio de mil novecentos noventa e oito.----Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada
para este día.---------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, corenta e seis mil
catrocentas oitenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------b) A "GRAFINOVA", por carteis publicitarios relativos ás pontes de Francos de do
Xirimbao, duascentas vinte mil catrocentas pesetas.------------------------------------------------------c) A "GRAFIDEZA", por sobres, cincuenta e seis mil oitocentas corenta pesetas.----------d) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, oito mil trescentas corenta pesetas.---------e) A "COPY ESTUDIO", por fotocopias, dúas mil catrocentas pesetas.----------------------f) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza da aula de apoio escolar, once mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------g) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, corenta e catro mil seiscentas cincuenta e nove pesetas.----------------------------------------------------------------------------------h) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
trinta e dúas mil trescentas setenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------i) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vintesete mil vinteoito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------l) A SEUR, por portes de documentos, seis mil corenta pesetas.-------------------------------m) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello, noventa e
dúas mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------n) A "COTELGA", por productos de aseo subministrados para escolas, seis mil catrocentas cincuenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------

ñ) A "ASTYCO", por arranxo da calefacción do colexio de Calo, sete mil novecentas vintedúas pesetas---------------------------------------------------------------------------------------------------o) A "ASTYCO", por limpeza da caldeira e cambio de boquillas da calefacción do
colexio de Calo, vinteúnha mil catrocentas sesenta pesetas.---------------------------------------------p) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de abril), dúas mil setecentas sesenta pts.q) A "INFANTILANDIA", por montaxe dun parque infantil na festa da carne ó caldeiro,
cento dezaseis mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------r) A FENOSA, por alumado público, vinteseis mil setecentas cincuenta pesetas.-----------s) A FENOSA, por luz de escolas, duascentas quince mil catrocentas setenta e oito pts.--t) A "CATUFE, S.L.", por arranxo da cámara Polaroid e subministro de cargas para ela,
trinta e seis mil oitocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------u) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por obras realizadas en Osebe, setecentas
cincuenta e cinco mil seiscentas noventa e catro pesetas.-------------------------------------------------v) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por invitación servida na ceremonia de entrega de
diplomas do curso sobre o Alzheimer, catorce mil pesetas.----------------------------------------------x) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por refrescos servidos ós obxectores de conciencia
o día da descarga e clasificación dos alimentos doados pola C.E.E., cinco mil cincocentas vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------z) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------------aa) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ab) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por limpeza de cunetas no Faramello (20.300 pts.)
e limpeza e excavación do campo da Piollosa (383.380 pts.), catrocentas tres mil seiscentas oitenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ac) A "CARPINTERÍA SANROFER", por instalación de xogos infantís e valado do
recinto, na parroquia de Teo, cincocentas vintedúas mil pesetas.---------------------------------------ad) A "CARPINTERÍA SANROFER", por instalación de xogos infantís nos Verxeles,
catrocentas sesenta e catro mil pesetas.----------------------------------------------------------------------ae) A "CARPINTERÍA SANROFER", por instalación de xogos infantís no colexio da
Casalonga, trescentas corenta e oito mil pesetas.----------------------------------------------------------af) A "CARPINTERÍA SANROFER", por instalación de xogos infantís e valado de parte
do recinto na zona do lavadeiro da Casalonga, trescentas corenta e oito mil pesetas.----------------ag) A "MAQUINARIAS OTERO", por alugueiro de maquinaria para obras, duascentas
catorce mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------ah) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por arranxo do tractor, trinta e unha mil novecentas noventa e tres pesetas.---------------------------------------------------------------------------------ai) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por arranxos e pezas do tractor e da desbrozadora, duascentas catro mil setecentas corenta pesetas.----------------------------------------------------al) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para obras nos Tilos,
oitenta e cinco mil catrocentas setenta e tres pesetas.-----------------------------------------------------am) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no local da
Sociedade de Agricultores de Calo (9.947 pts.) e no colexio da Ramallosa (25.520 pts.), trinta e
cinco mil catrocentas sesenta e sete pesetas.----------------------------------------------------------------an) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na masa común
de Bamonde ( 36.702 pts.) e Os Tilos (60.436 pts.), noventa e sete mil cento trinta e oito pesetas.
añ) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no galpón
de Lucí (5.522 pts.) e na masa común de Bamonde (101.372 pts.), cento seis mil oitocentas
noventa e catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------ao) A "CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES", por arranxo da desbrozadora, construcción de reixas, obras na escola de Bamonde, baranda para o campo da festa de Teo, un balcón para o local social de Teo e reixas para o campo da festa de Teo, trescentas trinta e seis mil
duascentas catorce pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------

ap) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por construcción de beirarrúas na Igrexa
de Calo, catro millóns novecentas noventa mil pesetas.--------------------------------------------------aq) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por afirmado de accesos ó campo da festa
de Teo e desmonte en Cesar, gabias no colexio de Calo e limpeza do campo da festa de Luou e
do parque infantil da Xesta, un millón setecentas dez mil cincocentas setenta e unha pesetas.-----ar) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos nos accesos ó
campo da festa de Teo, reposición dunha arqueta en "Parque Montouto", colocación de tubos en
Bouñou e 17 m. de tubo e un pozo de rexistro en Igrexa-Calo, dous millóns trinta e seis mil oitocentas corenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------as) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por invitación servida con motivo do fin do programa "Avós na escola", catorce mil catrocentas cincuenta pesetas.------------------------------------at) A FENOSA, por alumado público, novecentas trinta e dúas mil oitocentas catro pts.--au) A FENOSA, por alumado público, sete mil seiscentas vinteúnha pesetas.---------------av) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de maio), tres mil oitocentas pts.-ax) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, dúas mil novecentas noventa e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------az) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por inserción dun anuncio no B.O.P.,
catro mil trescentas corenta e catro pesetas.----------------------------------------------------------------ba) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, vintetrés
mil duascentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------bb) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados no galpón municipal de Lucí, duascentas oitenta e tres mil trescentas corenta e dúas pesetas.bc) A D. MANUEL GESTAL GONZÁLEZ, por poda de carballos e limpeza de malezas
nunha finca de Folgueiras, dezaseis mil pesetas.-----------------------------------------------------------bd) A "ESTUDIO TOGARIÑOS", pago de materiais para o programa ocupacional dirixido a minusválidos e terceira edade, e primeira mensualidade do profesorado, cento trinta e cinco
mil catrocentas oitenta e oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------3.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D. MANUEL CURRAIS ESPARÍS, veciño de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a CAFÉ-BAR DE 4ª
CATEGORÍA nun local situado en Montouto-Cacheiras deste concello.------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------4.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou concede-las
seguintes subvencións:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "A MÁMOA", a conta da subvención anual para actividades culturais, catrocentas mil pesetas.------------------------------------------------------------------b) Á ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "OS TILOS", subvención anual para actividades e
instalacións culturais e deportivas, seiscentas mil pesetas.-----------------------------------------------c) Á COMISIÓN DE FESTAS DE OZA, para organización da III Festa do Polbo, duascentas mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

d) Á COMISIÓN ORGANIZADORA DA XX CARREIRA PEDESTRE DE SOLLÁNS,
para organización do citado evento, cincuenta mil pesetas.----------------------------------------------5.- OBRAS NO POLIDEPORTIVO DE CALO.- Vistos os presupostos presentados, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou contratar con "YESOS CAMPOS, S.L." as
obras de revestimento en xeso proxectado das paredes de ladrillo do polideportivo de Calo, no
prezo de trescentas dez mil setecentas setenta e cinco pesetas mailo I.V.E. correspondente.-------6.- OBRAS NA COCIÑA DO COLEXIO DE E.X.B. DE CALO.- Vistos os
presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou contratar con D.
JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE a fabricación e colocación de estanterías e caixoneiras na cociña do colexio de Calo, no prezo de cento setenta e nove mil pesetas, I.V.E. incluído, e
a "ALUMINIOS JOFRAN" a colocación de portas e frontais de aluminio na citada cociña, no
prezo de trescentas noventa e unha mil seiscentas pesetas mailo I.V.E. correspondente.------------7.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á C.P.T.O.P.V. PARA REALIZACIÓN DA
CARTOGRAFÍA DO CONCELLO.- Vista a Orde da Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Vivenda de 13 de abril de 1998, inserta no D.O.G. nº 80, de 28-04-1998, pola que se
regula a concesión de axudas a entidades locais para a formulación de planeamento urbanístico, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda solicitar, ó abeiro da citada Orde, unha subvención de quince millóns duascentas cincuenta mil pesetas para a execución da cartografía do termo
municipal de Teo, para os efectos de posterior revisión e aprobación do Plano xeral.---------------8.- NAVE MULTIUSOS DO CONCELLO.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-la memoria avaliada da obra "Construcción nave multiusos do concello
de Teo, 1ª fase", redactada polo arquitecto técnico D. Enrique Eijo Blanco por importe de doce
millóns catrocentas sesenta e tres mil seiscentas vintedúas pesetas.------------------------------------9.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
cinco minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 5 DE XUÑO DE 1998.-----------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a cinco
de xuño de mil novecentos noventa e oito.----------Sendo as doce horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de levar a cabo a sesión extraordinaria convocada
para este día.---------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, setenta e nove mil setecentas dezaseis pesetas.------------------------------------------------------b) A "CATUFE, S.L.", por cargas para a máquina Polaroid, doce mil cincocentas pesetas.
c) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, nove mil novecentas catro pts
d) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para obras nos Tilos,
cincuenta e catro mil oitocentas unha pesetas.-------------------------------------------------------------e) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por gasóleo subministrado para vehículos municipais, seis mil setecentas pesetas.--------------------------------------------------------------f) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por unha correa para o tractor, seiscentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------g) A "VIVEROS ORVISA", por plantas subministradas para o colexio da Ramallosa,
dezaoito mil cincocentas once pesetas.----------------------------------------------------------------------h) A FENOSA, por alumado público, sesenta e cinco mil novecentas sesenta e sete pts.--i) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi á Coruña, por asuntos do concello, dez mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------l) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------m) A FENOSA, por alumado público, dúas mil cento vintetrés pesetas.----------------------n) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por refrescos servidos ós maiores participantes no
programa "Avós na escola" nos días nos que tivo lugar este, catro mil seiscentas pesetas.-----------

ñ) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, catro mil seiscentas oitenta pesetas.-----------------------------------------o) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN", por combustible subministrado para calefacción de
escolas, duascentas catorce mil duascentas noventa pesetas.---------------------------------------------p) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no campo
de festas de Bamonde, cincuenta mil noventa oito pesetas.---------------------------------------------q) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no colexio
de Calo, dúas mil oitocentas sete pesetas.-------------------------------------------------------------------r) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras na nave de
Lucí, cento cincuenta mil setenta e sete pesetas.-----------------------------------------------------------s) Ó RESTAURANTE "CIERTO BLANCO", por xantar do tribunal examinador das
probas para contratación de auxiliares administrativos, trinta e cinco mil setecentas corenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------t) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por obras realizadas nunha pista de Oseve, un
millón setecentas dezaoito mil duascentas trinta e sete pesetas.-----------------------------------------u) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por asfaltados e bacheos de camiños de Oseve,
trescentas vintecinco mil cento noventa pesetas.-----------------------------------------------------------v) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por arranxo da pista de Francos a Lampai,
duascentas vinteseis mil duascentas pesetas.---------------------------------------------------------------x) A Dª MARÍA ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de Pontevea (mes de maio), corenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------z) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para o programa "Avós na escola", mil cento sesenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------aa) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras nos Tilos, setecentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------ab) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais de hixiene e aseo subministrados para o
colexio da Ramallosa, doce mil catrocentas vintecinco pesetas.-----------------------------------------ac) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras na nave de Lucí,
mil seiscentas setenta e sete pesetas.-------------------------------------------------------------------------ad) A "GALICIA MEDIA", por publicación de dous anuncios en "La Voz de Galicia",
corenta mil oitocentas trinta e dúas pesetas.----------------------------------------------------------------ae) a "GRAFIDEZA", por material de oficina, nove mil dezasete pesetas.-------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A "IGLESIAS MIRÁS, S.A.", para construír dúas vivendas adosadas nas parcelas 19 e
20 da urbanización Os Verxeles, situada en Oza, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Carlos Guerrero González e Dª María López
Castro, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución, e coa obriga de construílas á distancia mínima de 8 metros a contar do vial
urbanizado e de 2 metros ós lindes das fincas.-------------------------------------------------------------b) A D. SOTERO JOSÉ BARRAL PARADELA, para construír unha vivenda unifamiliar
na finca nº 843-1 de Calo, situada na Igrexa, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Pena Rey, non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución, e tendo en
conta as limitacións impostas polas Normas Subsidiarias no referente ó número de construccións
en solo non urbanizable de núcleo.---------------------------------------------------------------------------c) A D. MANUEL VIDEIRA CORREA, para construír unha vivenda unifamiliar na finca
nº 843-2 de Calo, situada na Igrexa, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Pena Rey, non puidendo comeza-las obras
mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución, e tendo en conta as

limitacións impostas polas Normas Subsidiarias no referente ó número de construccións en solo
non urbanizable de núcleo.------------------------------------------------------------------------------------d) A D. SANTIAGO BESCANSA VÁZQUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar
na finca nº 843-3 de Calo, situada na Igrexa, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Pena Rey, non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución, e tendo en
conta as limitacións impostas polas Normas Subsidiarias no referente ó número de construccións
en solo non urbanizable de núcleo.---------------------------------------------------------------------------e) A Dª MARGARITA SEOANE LÓPEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 1286 do P.X.C.P. de Cacheiras, situada en Monte, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira.------------f) A Dª CARMEN SÁNCHEZ ÁLVAREZ, en representación de "IGLESAN, S.L.",, para
construír un edificio de soto, baixo, dous andares, locais comerciais e seis vivendas nas fincas
248 e 249 de Cacheiras, situadas en "Gaiteira"-Cacheiras, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución e o nomeamento dos técnicos directores delas, coa obriga de pavimenta-lo tramo correspondente á fronte do edificio, na largura da antiga estrada C-541, redondeando a beirarrúa na
conexión coa pista que sae do monte, e aportando os escritos ós que fai referencia o art. 40 do
Regulamento de Xestión Urbanística e mais un aval polo custo total da urbanización, tendo en
conta que a canalización da rede de saneamento faráse ata a existente, seguindo o trazado da
antiga estrada C-541, conectando co pozo existente, e tamén conectando á canaleta existente a
rede de pluviais.-------------------------------------------------------------------------------------------------g) A Dª CARMEN NOGUEIRA FERNÁNDEZ, para construír unha vivenda unifamiliar
na finca 875-2-1 de Cacheiras, situada na Igrexa, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Carlos Arrojo Lois, e non puidendo
comeza-la obra mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------g) A D. JOSÉ CARLOS CAMPOS PASCUAL, para restauración e ampliación da súa vivenda unifamiliar situada en Guldrís-Cacheiras, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Santiago García-Echave Puente.------h) A Dª ENCARNACIÓN EDREIRA TARRÍO, para construír unha vivenda unifamiliar
na finca nº 429 do P.X.C.P. de Luou, situada en Bustelo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier
Rivadulla Montaña, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-----------------------------------------------------------------------------i) A D. JAIME SEÑORÁNS MARTÍNEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Vilares de Rúa de Francos-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.---------------------l) A Dª MARÍA JOSEFA ARCOS ORDÓÑEZ, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa leira situada en Adrán-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Juan M. Pintos Martínez.----------------------------------------m) A Dª CARMEN MAROÑAS RODRÍGUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar
na finca nº 1148 de Calo, situada en Texexe, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Alberto Corral Corral.--------------------------------n) A D. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na parcela nº 79 da urbanización Os Verxeles, situada en Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Nemesio López Alvargonzález e D. José A. Alonso Rodríguez, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no

concello o correspondente proxecto de execución, e construíndoa á distancia mínima de 8 metros
a contar do vial urbanizado e de 2 metros ós lindes da finca.--------------------------------------------ñ) A Dª MARÍA BEGOÑA CÉSAR OTERO, para arranxo da cuberta, de 79 m2, da súa
vivenda situada na finca nº 254 de Calo, en Vilar de Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-------------------------------o) A D. JOSÉ CASTRO CELA, para reforza-lo tellado da súa vivenda situada en Ribeira-Cacheiras (finca nº 401), debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación
e sen que afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------------p) A D. MANUEL JESÚS LAREO VARELA, para substitución do tellado e das ventás e
construcción dun cuarto de baño na súa vivenda situada en Trasellas-Luou, debendo realiza-las
obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------q) A D. RAMÓN IGLESIAS TRAZADO, para arranxo do tellado, adecentamento de
fachadas e substitución dunha porta e sete ventás na súa vivenda situada en Ferreiriño-Reis,
debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á
estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------------------r) A D. SANTIAGO MANUEL EYO, para arranxo do tellado e substitución de tres
ventás na súa vivenda situada en Fontenlo-Teo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------s) A D. GERARDO CONDE ROA, para construír un galpón de 30 m2 para servicio auxiliar da súa vivenda, na finca nº 82 da urbanización Os Verxeles, parroquia de Oza, debendo
edificalo á distancia mínima de 8 metros a contar do eixe da pista e de 2 metros ós lindes da
finca.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento sae da sala o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.---------------------t) A Dª DELFINA NEIRA PICALLO, para construír un valado e unha beirarrúa na fronte
da súa leira situada en Mazas-Calo, debendo edifica-lo valado á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, e construí-la beirarrúa 15 cm. máis alta có centro da pista.------------------------------------------------------------------Volve a entrar na sala D. José Manuel Neira Picallo.--------------------------------------------u) A D. ÁNGEL NOLASCO ARES, para construír un valado de 40 m/l na finca nº 1022
de Calo, situada en Mouromorto, debendo edificala á distancia mínima de 5 metros a contar do
eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o
valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------v) A Dª OTILIA SÁNCHEZ GARRIDO, para construír un valado de 264,5 m/l, con
portalón e porta pequena, na finca nº 1202 de Cacheiras, situada en Guldrís, debendo edificalo á
distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma
altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada
o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta e colocando nas entradas tubos de 40 cm.
de diámetro á distancia de 4,5 metros do eixe da vía pública, situando o firme sobre os tubos á
mesma altura cá pista.------------------------------------------------------------------------------------------x) A D. MANUEL FERRO LÓPEZ, para construír un valado de 13o m/l na súa leira
situada en Outeiro-Oza, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros a contar da arista
exterior da explanación da estrada provincial, e cumprir tódalas condicións impostas pola
Excma. Deputación Provincial.-------------------------------------------------------------------------------z) A D. JOSÉ ANTONIO CAMPOS PASCUAL, para construír un valado de 402 m/l na
finca nº 1220 de Cacheiras, situada en Guldrís, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros
a contar do eixe das vías públicas principais e de 4 metros contados desde o eixe da vía de
acceso ó núcleo, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o

valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------aa) A D. TEODORO LÓPEZ OVIEDO, para construír un valado de 158 m/l nunha parte
d da finca nº 436 de Luou, situada en Bustelo, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros
a contar do eixe da vía pública principal, 4 metros do eixe da pista secundaria e 5 metros do
regato, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ab) A D. MARCELINO CONDE GARRIDO, para construír un valado de 180 m/l nas
fincas 591 e 592 de Calo, situadas en Folgueiras, debendo edificalo á distancia mínima de 6
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista.----------ac) A D. MANUEL FRAMIL CAO, para construír un valado de 190 m/l na finca nº 677
de Calo, situada na Igrexa, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ad) A D. HIGINIO MARQUÉS GALLO, para construír unha rampa de 3 m/l para acceso
á finca 64/65-2 de Cacheiras, situada en Cobas, debendo instalar tubería de 30 cm. de diámetro
separada 4,5 metros do eixe da pista, e nivela-la rampa á mesma altura cá vía pública nun tramo
mínimo de 4,5 metros desde o eixe, comezando a partir de aí a rampa de baixada.------------------ae) A D. JAIME GARCÍA CAO, para construír unha rampa de 4 m/l para acceso á finca
nº 217 de Lucí, situada en Pite, debendo instalar tubería de 40 cm. de diámetro separada 4,5
metros do eixe da pista e situa-lo pavimento nivelado na mesma altura có firme da vía pública
entre o borde desta e o cerramento da finca.----------------------------------------------------------------4.- LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.--------------------------a) Visto o expediente tramitado a instancia de "PENIMAR, S.L.", veciño de Marín, que
solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a VIVEIRO
DE MARISCO nun local situado na nave de "Mercanoroeste" en Monouto-Cacheiras deste
concello.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------b) Visto o expediente tramitado a instancia de D. JOSÉ GARCÍA AMBROA
("AGRÍCOLA AMBROA"), veciño de Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó
público un establecemento dedicado a EXPOSICIÓN E VENDA DE VEHÍCULOS TERRESTRES nun local situado en Vilar-Teo deste concello.----------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la

liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------5.- CERTIFICACIÓN DE OBRA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-la certificación única da obra "Ampliación de pistas en Lamas", redactada polo enxeñeiro
D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de tres millóns oitocentas noventa mil trescentas
oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------6.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.- Dada conta do expediente que se tramita a
instancia de "COSMALCA, S.L." para devolución de avais depositados como fianzas definitivas
de varias obras, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda devolverlle os
seguintes:------------------a) Aval da obra "Pistas en Grela-Lampai", por importe de 179.034 pts.----------------------b) Aval da obra "Pistas en Laxe-Cacheiras", por importe de 20.388 pts.---------------------c) Aval da obra "Pistas en Pite-Lucí", por importe de 9.239 pts., e ---------------------------d) Aval da obra "Pistas en Loureiro-Luou", por importe de 11.116 pts.-----------------------7.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------------------------a) Á Sociedade Deportiva Cacheiras, para obras na instalación eléctrica, nas oficinas e
nos vestiarios e construcción de aseos, cincocenta mil pesetas.-----------------------------------------b) Á O.N.G. "SOLIDARIDAD CON CUBAL.ANGOLA", para axuda humanitaria á
cidade de Cubal, cincuenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------8.- SUBSCRICIÓN Ó CÓDIGO DE ÉTICA DEPORTIVA.- Dada conta do Código
de ética deportiva subscrito polo Consello Superior de Deportes e pola FEMP, que pretende preservar e fomenta-los valores deportivos máis esenciais e xerar actitudes positivas no comportamento dos diferentes axentes deportivos, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
subscribi-lo citado Código de ética deportiva, remitíndolle á Comisión de Deportes da FEMP,
para tal efecto, a oportuna solicitude de subscrición.------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas,
estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 12 DE XUÑO DE 1998.---------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a doce
de xuño de mil novecentos noventa e oito.----------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de levar a cabo a sesión extraordinaria convocada para este día.---------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.-----------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.---------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A D. JOSÉ LUIS NIETO CAJADE, por limpeza de fosas sépticas de edificios escolares, corenta e sete mil cincocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------b) A "INFANTILANDIA", por montaxe dun parque infantil no colexio de Calo o día 6
dos actuais, cento dezaseis mil pesetas.---------------------------------------------------------------------c) A "LA CABAÑA DEL CAZADOR", por unha comida coa Delegada Provincial da
Consellería de Familia, durante as negociacións da escola-taller, trinta e cinco mil trescentas dez
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados
no colexio de Calo, cento setenta e nove mil oitocentas pesetas.----------------------------------------e) A FENOSA, por luz de escolas, cento trinta e nove mil setenta e cinco pesetas.---------f) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, cento
sesenta e oito mil seiscentas seis pesetas.-------------------------------------------------------------------g) A "CARPINTERÍA DE ALUMINIOS GALICIA, S.L.", por colocación dun peche de
aluminio na nave de Lucí, duascentas noventa e seis mil catrocentas dez pesetas.-------------------h) A MENSATEL, cota de abono do mes de xuño, dez mil catrocentas corenta pesetas.--i) A D. ÓSCAR CHACÓN MOJICA, por estudios geotécnicos realizados para instalacións deportivas, cento corenta e cinco mil pesetas.-------------------------------------------------------l) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento sesenta e seis mil oitocentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------

m) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil trescentas
cincuenta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------n) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, dez mil duascentas
setenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ñ) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, vintetrés mil trescentas cincuenta
e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------o) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono do centro médico de Cacheiras, nove mil
seiscentas trinta e tres pesetas.--------------------------------------------------------------------------------p) A GESTETNER, facturación por fotocopias, mes de maio, trinta e sete mil duascentas
cincuenta e tres pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------q) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, oito mil cincocentas sesenta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------r) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello, cincuenta e
cinco mil seiscentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------s) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, dúas mil oitocentas oitenta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------t) A "TOPODEX", por levantamento taquimétrico, medición, planos e diskette das fincas
para a piscina de Luou e para a área recreativa da Burga, noventa e sete mil catrocentas corenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------u) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bacheo de camiños de Lucí, Reis, Oza,
Luou e Calo, catro millóns cento trinta e cinco mil cincocentas oitenta e seis pesetas.--------------v) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------x) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por dúas viaxes co seu taxi ó hospital Xeral de
Santiago, por asuntos do departamento social, dúas mil novecentas pesetas.--------------------------z) Á EMPRESA SEOANE, por unha viaxe cultural a Santiago con alumnos do colexio de
Ramallosa, trinta e sete mil catrocentas cincuenta pesetas.-----------------------------------------------aa) Á EMPRESA SEOANE, por unha viaxe a Vigo para asistencia ó partido de fútbol
contra a droga, cincuenta e nove mil novecentas vinte pesetas.------------------------------------------ab) Á EMPRESA SEOANE, por un servicio pola rota rosaliana con alumnos do colexio
de Ramallosa, cento doce mil trescentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------ac) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, tres mil trinta e unha pts.ad) A Dª MARGARITA PORTELA BARREIRO, suplidos por compra de tea para a
romaría da terceira idade, tres mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------ae) A "EXCLUSIVAS VILA, S.L.", por instalación dunha alarma na consistorial, seiscentas oitenta e catro mil catrocentas pesetas.------------------------------------------------------------------af) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por sinalización horizontal de camiños de
Calo, Luou, Recesende, Cacheiras e os Tilos, dous millóns vinte mil novecentas oitenta e unha
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ag) A "GRAFIDEZA", completo pago da factura nº 073/97, corenta mil cento setenta pts.
ah) Ó BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO, pago da suscrición do Xulgado municipal, ano
1997, trinta e seis mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------ai) Á ASOCIACIÓN "AYÚDALE A CAMINAR", pago da cota de socio ano 1998, cinco
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------al) A FENOSA, por enerxía eléctrica subministrada para alumados públicos, escolas,
depuradoras, edificios municipais, etc., cinco millóns seiscentas vinte mil oitocentas sesenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------AM) A "JOYFRA ALUMINIOS, S.L.", por colocación de portas e frontais na cociña do
colexio de Calo, cincocentas doce mil oitocentas setenta e unha pesetas.------------------------------3.- COLOCACIÓN DUN SINAL DE TRÁFICO EN LUOU.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou colocar un sinal de "vía sen saída" na pista que vai a
Eirexe, no lugar de Igrexa-Luou.------------------------------------------------------------------------------

4.- AFIRMADO DUN CAMIÑO DE FRANCOS.- Tamén por unanimidade dos
asistentes, e vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno acordou contratarlle a
"Excavaciones Ovidio" as obras de afirmado e colocación de tubos nun tramo de camiño en Vilar
de Francos no prezo de un millón oitenta e catro mil cento sesenta e seis pesetas, segundo
memoria avaliada redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez.----------------------5.- COMPRA DE CONTEDORES.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou adquirirlle a "CONTENUR" cento oitenta e
sete contedores de 800 litros no prezo total de cinco millóns duascentas mil pesetas.--------------6.- CONVENIO CON "GALICIA EN EL MUNDO".- Vista a proposta de convenio
de colaboración remitida polo grupo de comunicación "Galicia en el Mundo", para a publicación
dun publirreportaxe informativo do concello, a difusión durante o ano as informacións deste
concello que teñen interese para os emigrantes, a distribución gratuíta de 1.000 exemplares da
revista na que se publique este publirreportaxe para os emigrantes de Teo en Argentina, Uruguay,
México e Venezuela e dúas suscricións permanentes a dúas entidades fundadas por emigrantes
deste concello a cambio dunha contrapartida económica de 105.000 pts. máis I.V.E., a Comisión
de Goberno, considerando a necesidade de mellora-la comunicación entre o concello e os seus
emigrantes e de establecer con eles un vínculo informativo permanente, acorda facultar ó seu
Alcalde-Presidente, D. Armando U. Blanco Martínez, para a sinatura do citado convenio.---------7.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA OBRAS NO CENTRO DE SAÚDE
DE CACHEIRAS.- Vista a Orde do Servicio Galego de Saúde do 18 de maio de 1998, inserta
no D.O.G. nº 102, do 29 de maio de 1998, pola que se regula a concesión de subvencións a
entidades locais para adaptación, arranxo e conservación de centros de saúde, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda solicitar do SERGAS, ó abeiro da antedita
Orde, unha subvención de UN MILLÓN CATROCENTAS OITENTA E DÚAS MIL PESETAS
para arranxo do centro de saúde de Cacheiras.-------------------------------------------------------------8.- SUBVENCIÓN.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concederlle á Comisión de Festas de Lucí unha subvención de duascentas vintesete mil trescentas catorce pesetas para instalación de persianas no bar do campo de bailes da parroquia.-----------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA
POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 23 DE XUÑO DE 1998.------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintetrés de xuño de mil novecentos noventa e oito.-----Sendo as once horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada
para este día.---------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "ATM", por un exemplar da lexislación estatal sobre urbanismo, cinco mil cen pts.-b) A D. SANTIAGO FERNÁNDEZ TORRES, por porte de camelias, vinte mil oitocentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------c) A "CATUFE, S.L.", por revelado e copias de fotografías da romaría da terceira idade,
catro mil novecentas trinta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------d) A "FERRALLA DUFER", por ferro para unha obra, doce mil duascentas setenta e
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------e) A "GALERÍA ESTUDIO TOGARIÑOS", por culleres de madeira para agasallo ós
participantes na romaría da terceira idade, cento oitenta e cinco mil seiscentas pesetas.------------f) A D. MANUEL VELOSO NEIRA, por comida servida na romaría da terceira idade, un
millón setecentas setenta e seis mil duascentas pesetas.--------------------------------------------------g) Á ORQUESTA "BLANCA DOBLE", por actuación na romaría da terceira idade, trinta
e cinco mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------h) A D. CARLOS AMO DOCE, por churros servidos na romaría da terceira idade, vinte
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. MANUEL VALIÑO CALO, por materiais subministrados para instalación dunha
marquesina, setenta e tres mil trinta e catro pesetas.------------------------------------------------------l) A D. MANUEL VALIÑO CALO, por porte de alimentos doados pola C.E.E., vintecinco mil cincocentas vinte pesetas.-----------------------------------------------------------------------------m) A "LA VOZ DE GALICIA", por publicación dun anuncio, vintenove mil pesetas.------

n) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por servicio realizado co seu camión para acondicionamento do recinto da romaría da terceira idade, oito mil cento vinte pesetas.-----------------------ñ) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no campo
de festas de Bamonde, corenta e seis mil duascentas vintecinco pesetas.------------------------------o) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras na nave de
Lucí, setenta e sete mil catrocentas noventa pesetas.------------------------------------------------------p) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras na nave de
Lucí, sesenta e nove mil catrocentas setenta e dúas pesetas.---------------------------------------------q) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por asfaltado de pista no núcleo de Ribas-Oza, dous millóns oitocentas trinta e dúas mil oitocentas sesenta e cinco pesetas.------------------r) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por drenaxe no núcleo de Ribas-Oza
(913.964 pts.), colocación de tubos na Pedreira (364.936 pts.) e drenaxe onda o centro de saúde
de Calo (208.800 pts.), un millón catrocentas oitenta e sete mil setecentas pesetas.-----------------s) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS", por traballos de pá realizados no colexio de
Calo, vintenove mil cincocentas oitenta pesetas.-----------------------------------------------------------t) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por pintado e rotulado dunha marquesina, setenta e
sete mil cento corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------u) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por limpeza, lixado, pintado e rotulado dunha
marquesina para Os Verxeles, setenta e sete mil cento corenta pesetas.--------------------------------v) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por rotulado da megafonía, seis mil novecentas sesenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------x) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, sete mil novecentas cincuenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------z) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na nave de Lucí,
cento corenta e nove mil catrocentas setenta e catro pesetas.--------------------------------------------aa) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na masa común
de Bamonde, setenta e catro mil setecentas oitenta e catro pesetas.-------------------------------------ab) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no aparcadoiro
dos Tilos, duascentas cincuenta e dúas mil setecentas seis pesetas.-------------------------------------ac) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no colexio de
Calo, vintecinco mil cento cincuenta e oito pesetas.-------------------------------------------------------ad) A "COMERCIAL RUBIO HIDALGO", por bolsas de cotillón subministradas para a
cabalgata de Reis, cento noventa e unha mil setecentas cincuenta e tres pesetas.---------------------ae) A "COMERCIAL RUBIO HIDALGO", por antorcha, bolsas de cotillón e caixas de
cotillón para a cabalgata de Reis, setenta e dúas mil oitocentas setenta e sete pesetas.--------------af) Ó HOTEL CONGRESO, por alugueiro de salón para a selección de persoal, alumnos
e profesorado da escola-taller, dezaoito mil corenta e dúas pesetas.------------------------------------ag) A "AUTOBUSES DE CALO", por bono-bus (curso 97-98), cincuenta mil trescentas
vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------ah) A "CENTRO DEPORTIVO", por medallas, trofeos, petos e unha pantalla para as
actividades deportivas promocionadas polo concello, sesenta e seis mil duascentas trinta e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ai) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por arranxos de carpintería realizados no colexio de Calo, setenta e seis mil cincocentas setenta e seis pesetas.----------------------al) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, provisión de fondos para o recurso de casación
formulado por D. Francisco Valdés Pereiras, catrocentas seis mil pesetas.----------------------------am) Ó CONCELLO DE BOQUEIXÓN, aportación para o torneo intermunicipal de fútbol
sala, trinta e sete mil duascentas pesetas.--------------------------------------------------------------------an) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------añ) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.-------------------------------------------------

3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. ROBERTO RODRÍGUEZ TORAL, para movemento de terras na finca "Agro da
Xesteira", situada en Ameneiro-Calo.-----------------------------------------------------------------------b) A D. MANUEL SOUTO BUSTELO, pararecheo de 2.000 m3 na finca nº 1552 de
Calo, situada en "Mongada", debendo efectualo a non menos de 25 metros a contar do regato
protexido existente e respectando tódolos canles e manantiais, así como a natureza da finca, características productivas, etc., sen merma-las posibilidades rústicas desta na zona NU.-------------c) A D. JULIO PORTO CAO, para nivelación de terras de 200 m3 na súa finca situada en
Ramallosa-Lucí, debendo efectualas sen afectar á zona de protección da rede do oleoducto e
respectando tódolos canles e manantiais, así como a natureza da finca, características productivas, etc., sen merma-las posibilidades rústicas desta.----------------------------------------------------d) A "EIRAS DUARTE, C.B.", para construcción de rampa corrida duns 55 m/l para
acceso ás súas fincas situadas en Casaldomiro-Recesende, debendo instalar tubería de 40 cm. de
diámetro separada 4,50 metros do eixe da pista, situa-lo pavimento nivelado na mesma altura có
firme da pista entre o borde desta e o cerramento das fincas e instalar unha arqueta con reixa cada
6 metros para limpeza da tubería.----------------------------------------------------------------------------e) A Dª MARÍA DEL CARMEN NOGUEIRA GARABAL, para construír un valado de
250 m/l na finca nº 234 de Cacheiras, situada en Procelas, debendo coloca-lo primeiro poste do
valado á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura cá pista.------------------------------------------------------------------------------------------f) A D. JOSÉ RIVAS PEREIRA, para construír un galpón de 30 m2 para uso auxiliar da
vivenda, na súa finca situada en "Cancela da Veiga", lugar de Ramallosa-Lucí, debendo edificalo
á distancia mínima de 8 metros a contar do eixe da pista e de 3 metros dos lindes con outras
leiras, e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas
para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da
parcela neta e un límite de 30 m2.----------------------------------------------------------------------------g) A D. JESÚS TEO AMATE, para substitución de ventás e construcción de cámara no
exterior dunha fachada e no penal, na súa vivenda situada en Cacheiras, debendo realiza-las
obras sen que afecten á estructura da edificación.---------------------------------------------------------h) A D. MANUEL BALSEIRO GONZÁLEZ, para arranxo de cubertas, restauración de
fachadas, reposición de 14 ventás e unha galería e acondicionamento interior da súa vivenda
situada en Oseve, 11-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta, e contar previamente co informe favorable do
Camiño de Santiago.-------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, en representación de "LUCEL Y
FLÓREZ, S.L.", para modificación da licencia concedida para vivenda unifamiliar na parcela nº
78 dos Verxeles, debendo retranquea-la edificación comno mínimo 2 metros ós lindeiros e 8
metros ó vial urbanizado, e construí-la vivenda suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús Álvarez Flórez, non puidendo comeza-las obras
mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.--------------------------l) A "CASTELAR DE GESTIÓN, S.L.", para construír catro vivendas pareadas nas
fincas 87, 88, 89 e 89 dos Verxeles-Oza, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús Carrillo Pena, e construíndoas á distancia mínima de 2 metros a contar dos lindes das fincas e de 8 metros a contar do vial urbanizado.------------

m) A D. JUAN RAÚL FERRÍN FERREIRO, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en "Laxes"-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Carlos Otero S., non puidendo comeza-las obras
mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.--------------------------n) A D. SANTIAGO DÍAZ BARBEIRO, para construír unha vivenda unifamiliar na finca
nº 1691 de Calo, situada en Oseve, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Balboa Pombo.-----------------------------------------ñ) A D. MANUEL VALIÑO CALO, para construcción dunha nave almacén na súa leira
situada en Ramallosa-Lucí, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, que servíu de base para o informe da
Comisión Provincial de Medio Ambiente, e retranqueándoa 5 metros ós lindes con outras leiras e
15,50 metros ó eixe da vía pública.--------------------------------------------------------------------------4.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA.- Visto escrito de D.
ANDRÉS SUÁREZ YÁÑEZ, nº 1154 de 02-06-1998, no que solicita licencia de primera
ocupación da edificación construída en "San Saturniño", parcela 0-8, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Jorge Zapata Blanco, visto o informe do técnico municipal e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia de primeira ocupación que solicita.------------------------------------------------------------------5.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D. JUAN JOSÉ BERNÁRDEZ DOMÍNGUEZ, veciño de Teo, que
solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a CLÍNICA
DENTAL nun local situado en "Urbanización Las Palomas", baixo, deste concello.----------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas e vinte
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA
COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 26 DE XUÑO DE 1998.---------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinteseis de xuño de mil novecentos noventa e oito.----Sendo as doce horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada
para este día.---------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "RODIÑAS MILLADOIRO, S.L.", por area para o parque de Osebe, tres mil cen
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. JOSÉ BREA AMADO, por arranxo e colocación de cadeas no parque de Osebe e
no lavadeiro da Casalonga, cinco mil pesetas.--------------------------------------------------------------c) A D. JOSÉ VÁZQUEZ CALVO, por porte e estendido de area no recinto do lavadeiro
da Casalonga, tres mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------d) A "GALERÍA ESTUDIO TOGARIÑOS", por impartición de curso de creatividade
para a terceira idade e minusválidos (mes de cuño), sesenta e nove mil seiscentas pesetas.--------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JOSÉ VILLAR GARCÍA, para construír un valado de 75 m/l na finca nº 394 de
Calo, situada en "Súa Horta"-Solláns, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar
do eixe da vía pública principal e a 3 metros do eixe do camiño de monte, facendo un abanico no
borde que será marcado polos servicios técnicos municipais, e desprazando a cuneta ata o valado
construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A Dª MERCEDES FERNÁNDEZ QUINTERO E D. JOSÉ BUSTELO VIDAL, para
construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Tras do Exo-Cacheiras, debendo edifi-

cala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo
Rodríguez Vilanova.-------------------------------------------------------------------------------------------c) A "MUROFRAN, S.L.", para modificación da cuberta do edificio que está construíndo
en Cobas-Os Tilos, debendo construíla segundo o plano presentado, confeccionado polo arquitecto D. Pablo Costa Buján, non puidendo supera-la altura máxima de 9,50 metros máis 1,50
metros por razóns de pendente, de xeito que a modificación prevista non aumente a
edificabilidade da construcción.------------------------------------------------------------------------------4.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou concede-las
seguintes subvencións:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Á A.VV. "A UNIÓN", de Oza, para mantemento da piscina, seiscentas mil pesetas.----b) Ó CENTRO CULTURAL "ROSALÍA CASTRO", de Cacheiras, para mantemento da
piscina, seiscentas mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------c) Á SOCIEDADE RECREATIVA DE CALO, para mantemento da piscina, seiscentas
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DA IGREXA DE CACHEIRAS.- Tamén
por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou acomete-las obras de acondicionamento da
praza da Igrexa de Cacheiras, que ascenden a un millóntrescentas cincuenta e sete mil oitocentas
sesenta e cinco pesetas, segundo memoria avaliada redactada polo técnico municipal, facultando
ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para solicitar presupostos de alomenos tres empresas, e para
contratarlla á que presente a proposición máis conveniente.---------------------------------------------6.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas dirixidos a
concellos para actividades e investimentos durante o ano 1999, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado "Contratación de animadores deportivos", unha subvención de UN MILLÓN DE
PESETAS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Comprometerse a incluír no presuposto municipal de 1999 o crédito necesario para
garanti-la achega municipal correspondente.---------------------------------------------------------------4º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------b) Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas dirixidos a
concellos para actividades e investimentos durante o ano 1999, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado "Subvención para infraestructura e equipamento deportivo" as seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para construcción de vestiarios do polideportivo da Ramallosa, a cantidade de CATRO
MILLÓNS DE PESETAS.------------------------------------------------------------------------------------- Para acondicionamento do acceso ó polideportivo de Calo, a cantidade de TRES
MILLÓNS DE PESETAS.------------------------------------------------------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.--------------------------------------------------------------------------------------------------

3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------c) Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas dirixidos a
concellos para actividades e investimentos durante o ano 1999, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado "Subvención para actividade xeral", en deportes, as seguintes subvencións:------------ Para fomendo do deporte escolar, a cantidade de UN MILLÓN SETECENTAS
NOVENTA E CINCO MIL PESETAS.---------------------------------------------------------------------- Para celebración do torneo de fútbol "Concello de Teo", a cantidade de UN MILLÓN
SEISCENTAS TRINTA MIL PESETAS.------------------------------------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------d) Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas dirixidos a
concellos para actividades e investimentos durante o ano 1999, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado "Subvención para actividade xeral", en cultura, as seguintes subvencións:-------------- Para a celebración de diversas festas no concello, a cantidade de CINCO MILLÓNS DE
PESETAS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para campamento de verán e divulgación da radio e televisión locais, a cantidade de
DOUS MILLÓNS DE PESETAS.---------------------------------------------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------e) Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas dirixidos a
concellos para actividades e investimentos durante o ano 1999, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado "Subvención para infraestructura e equipamento", en cultura, unha subvención de
UN MILLÓN DUASCENTAS MIL PESETAS para a adquisición de catro sanitarios ecolóxicos
portátiles.---------------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

f) Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas dirixidos a
concellos para actividades e investimentos durante o ano 1999, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria, a inclusión deste concello no programa "Noite de cine".----------------------------------------------------------

2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Comprometerse a incluír no presuposto municipal de 1999 a cantidade necesaria para
garanti-la achega municipal a este programa, que ascende ó 30% do seu custo total.----------------4º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------g) Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas dirixidos a
concellos para actividades e investimentos durante o ano 1999, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria, unha
subvención de CINCOCENTAS MIL PESETAS para mantemento e actividade xeral do departamento de servicios sociais do concello.---------------------------------------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------h) Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas dirixidos a
concellos para actividades e investimentos durante o ano 1999, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria, unha
subvención de TRES MILLÓNS DE PESETAS para infraestructura e equipamento de servicios
sociais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas,
estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA CELEBRADA
POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 9 DE XULLO DE 1998.------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a nove
de xullo de mil novecentos noventa e oito.----------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seis membros que a compoñen, a fin de celebra-la
sesión ordinaria supletoria convocada para este día.
Escusou a súa asistencia o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.---------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
aprobalo tal como foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.---------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de
Goberno acor- dou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------a) A FENOSA, por alumado público, novecentas corenta pesetas.----------------------------b) A FENOSA, por alumado público, cinco mil duascentas setenta pesetas.-----------------c) A FENOSA, por luz de escolas, trinta e seis mil duascentas vinte pesetas.----------------d) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de xuño), tres mil oitocentas pts.--e) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, trinta e sete
mil novecentas noventa pesetas.------------------------------------------------------------------------------f) A TELEFÓNICA, por teléfono do centro médico dos Tilos, catorce mil novecentas tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A "PUBLICIDAD ALFONSO GARCÍA", por inserción de publicidade do concello na
Radio Galega, oitenta e sete mil pesetas.--------------------------------------------------------------------h) A FENOSA, por alumado público, vintecatro mil cento oito pesetas.----------------------i) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da escola-obradoiro, vinteoito mil cento trinta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------l) Á REXISTRADORA DA PROPIEDADE DE PADRÓN, honorarios por rexistro da
finca para construcción de albergue, vinte mil duascentas noventa e dúas pesetas.-------------------m) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por gasóleo subministrado para vehículos municipais, seis mil setecentas pesetas.--------------------------------------------------------------n) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por pezas para o tractor, mil oitocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A MENSATEL, pago de abono a este servicio, mes de xullo, dez mil catrocentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

o) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
mil seiscentas vintenove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------p) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
tres mil novecentas oitenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------q) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, cento cinco mil novecentas trinta e oito pesetas.--------------------------r) A FENOSA, por alumado público, un millón cincocentas setenta e oito pesetas.--------s) A SEUR, por porte de documentación a Madrid, tres mil duascentas corenta e tres pts.t) A "ABEILLE-UAP", por recibo do seguro de responsabilidade civil do concello, dez
mil trinta e tres pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------u) A "ABEILLE-UAP", por seguro do tractor, dezaseis mil trescentas trinta e tres pesetas.
v) A "ABEILLE-UAP", por seguro do remolque, dúas mil seiscentas oito pesetas.---------x) Ó HOTEL CONGRESO, por xantar servido en reunión do voluntariado social (Fundación PAIDEIA), dezaoito mil setecentas setenta e cinco pesetas.---------------------------------------z) Ó HOTEL CONGRESO, por alugueiro de local para os exames de acceso á escola-obradoiro, dezasete mil catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------aa) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación de anuncios, cento cincuenta e tres
mil cento vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------ab) A "CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES", por obras realizadas no colexio de
Calo (224.692 pts.), capela de Raxó (18.212 pts.), arranxo de rampas de patinaxe nos Tilos
(38.048 pts.), arranxos no colexio da Ramallosa (27.840 pts.), arranxo da desbrozadora do concello (9.860 pts.), subministro de tubo e arranxo de soportes de canalóns (147.100 pts.) e pezas
para o cerre da masa común de Bamonde (10.730 pts.), catrocentas setenta e seis mil catrocentas
oitenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ac) A "VIDRIERAS COMPOSTELA", por reposición do cristal traseiro do tractor, tres
mil catrocentas cincuenta e sete pesetas.--------------------------------------------------------------------ad) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de maio), mil novecentas vinte pesetas.-ae) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de xuño), novecentas sesenta pesetas.---af) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación dun anuncio, vintenove mil pesetas.--ag) A "ALMACENES J. VILLAVERDE", por utensilios e ferramentas subministrados
para obreiros municipais, cento noventa e nove mil vintedúas pesetas.--------------------------------ah) A "ABOGADOS ASESORES, S.C.", por redacción de informes sobre a recepción de
Parque Montouto e sobre baixa temeraria de "EGOSA", cincuenta e oito mil pesetas.--------------ai) A "CATUFE, S.L.", por unha cámara, cargas e reproduccións fotográficas, vintenove
mil catrocentas noventa e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------al) Á FARMACIA CRUCES ARTERO, por medicamentos subministrados para usuarios
do departamento social, cinco mil catrocentas oitenta e unha pesetas.---------------------------------am) Á FARMACIA CRUCES ARTERO, por medicamentos subministrados para funcionarios, duascentas dezasete mil trescentas trinta e cinco pesetas.---------------------------------------an) A "VIVEROS ORVISA", por humus subministrado para prantación de árbores, dezaoito mil oitocentas trinta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------añ) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta mil cento trinta pts.ao) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación dun anuncio, trinta e catro mil oitocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------ap) A "OTERO MATERIAL DEPORTIVO", por un xogo de porterías de baloncesto instalado no polideportivo de Calo, un millón cento cincuenta e oito mil catrocentas vintedúas pts.-aq) A "FORJASA", por materiais subministrados para unha obra de Carballal-Calo,
corenta e dúas mil cento sesenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------ar) A "HELI-EUROPA", por servicio de helicóptero para a cabalgata de Reis, trescentas
corenta e oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------as) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bacheo de camiños de Teo, Oza e
Calo (216.224 pts.), limpeza de cunetas e estendido de zahorra en Agoso (173.420 pts.), subministro de zahorra para o campo de festa de Luou (11.581 pts.) e asfaltado da entrada do campo de

fútbol de Calo (249.388 pts.) e do aparcadoiro deste (1.471.345 pts.), dous millón cento vinteúnha mil novecentas cincuenta e oito pesetas.--------------------------------------------------------------at) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos e drenaxe en Pedreira, pista de Ameneiro á Igrexa de Calo e aparcadoiro campo de fútbol de Calo, trescentas
vinteoito mil cincocentas doce pesetas.---------------------------------------------------------------------au) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra dos
Tilos, cincuenta e dúas mil catrocentas corenta e oito pesetas.------------------------------------------av) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil no CPRA o día 23 de
xuño, cento dezaseis mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------ax) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Recesende o día 21
de xuño, cento dezaseis mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------az) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Agoso o día 20 de
xuño, cento dezaseis mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------ba) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil no colexio da
Ramallosa o día 23 de xuño, cento dezaseis mil pesetas.-------------------------------------------------bb) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil nos Tilos o día 23 de
xuño, cento dezaseis mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------bc) Ó MESÓN "PAZOS MÉNDEZ", por xantar servido ós membros do tribunal examinador para as prazas da escola-obradoiro, dez mil duascentas setenta e cinco pesetas.--------------bd) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por creación de escudos do concello e da
Xunta de Galicia, trinta e dúas mil setecentas setenta pesetas.-------------------------------------------be) A "CATUFE, S.L.", por cargas para a cámara Polaroid, catroce mil catrocentas vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------bf) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Bamonde ó Hospital Xeral e outro do Hospital a Bamonde, por asuntos do departamento social, tres mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------bg) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------bh) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por rotulación da fachada da escola-obradoiro,
vintedúas mil seiscentas vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------bi) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza da aula de apoio escolar, once mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------bl) A "EXPRÉS DE VEA, S.L.", por servicio de transporte para os participantes na romaría da terceira idade, cento oitenta e sete mil duascentas cincuenta pesetas.---------------------------bm) A "EXPRÉS DE VEA, S.L.", por servicio de transporte en viaxe dos alumnos dos
Tilos ó colexio de Calo e alumnos de Ramallosa a Herbón, cincuenta e sete mil setecentas oitenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bn) A "EXPRÉS DE VEA, S.L.", por servicio de transporte en viaxe de alumnos da Ramallosa á Coruña, trinta e sete mil catrocentas cincuenta pesetas.--------------------------------------bñ) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos e máquinas municipais, cinco mil duascentas cincuenta pesetas.---------------------bo) Á EMPRESA SEOANE, por bono-bus (ano 1998), seis mil cento oitenta pesetas.----bp) A GESTETNER, por papel para a fotocopiadora, noventa e dúas mil oitocentas pts.--bq) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por alcantarillado (1º trimestre de 1998), dous
millóns novecentas noventa e sete mil setecentas pesetas.-----------------------------------------------br) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por abastecemento de auga (1º trimestre de
1998), catro millóns duascentas vinte mil setecentas doce pesetas.-------------------------------------bs) A "AQUAGEST, S.A.", por instalación dun hidrante en Calo, para uso de bombeiros,
cento corenta e seis mil seiscentas cincuenta e tres pesetas.-----------------------------------------------

bt) A FENOSA, por acometida eléctrica nos Tilos, trescentas noventa e tres mil cento
noventa e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A D. RAMÓN SOUTO CANEDA, para levar a cabo movemento de terras de 3000 m3
para nivelación da finca nº 8/2 de Montouto-Cacheiras, debendo respecta-la franxa de protección
de canles en zona urbana, indicada nas Normas subsidiarias de planeamento do concello.---------b) A D. JOSÉ VALES GONZÁLEZ, para arranxo do tellado da súa vivenda situada en
Vilar-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen
que afecten á estructura desta.--------------------------------------------------------------------------------c) A D. MANUEL GÓMEZ CASTRO, para arranxo do tellado da súa vivenda situada en
Igrexa-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen
que afecten á estructura desta.--------------------------------------------------------------------------------d) A D. EDUARDO LISTE CARRO, para arranxo do tellado da súa vivenda situada en
Ameneiro-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen
que afecten á estructura desta.--------------------------------------------------------------------------------e) A D. MANUEL MIDÓN SOUTO, para arranxo do tellado da súa vivenda situada en
Cobas-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen
que afecten á estructura desta.--------------------------------------------------------------------------------f) A D. JOSÉ MARÍA MIGUÉLEZ BUJÁN, para restauración do tellado e da fachada da
súa vivenda situada en Pozas-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual
da edificación e sen que afecten á estructura desta, e debendo contar co permiso da Demarcación
de Estradas da Xunta de Galicia.-----------------------------------------------------------------------------g) A Dª MARÍA PILAR BARROS NAVEIRA, para construcción dun estanque, para o
que ten licencia concedida no ano 1994, cambiando o emprazamento deste dentro da mesma
finca, e para construír un falso teito sobre o galpón existente, na súa leira situada en Igrexa-Luou,
debendo retranquea-lo estanque 5 metros ós lindeiros da finca e 15,50 metros ó eixe da estrada
provincial, e realiza-las obras do falso teito do galpón sen que afecten á estructura deste.----------h) A D. PEDRO GARCÍA VÁZQUEZ, para construír un galpón de 30 m2 adosado á súa
vivenda situada na parcela nº 37 dos Tilos, debendo retranquealo 3 metros ós lindeiros e 5 metros
ó eixe da vía pública, e construílo de planta baixa, non superando a ocupación máxima total para
toda a parcela do 30% entre a vivenda e edificacións auxiliares, cunha edificabilidade máxima de
0,33 m2 de teito edificado por m2 de parcela.--------------------------------------------------------------i) A Dª CONSUELO POMBO CASTRO, para construír unha rampa de 3 metros para
acceso á finca "Piñeiriño", situada en Sebe-Cacheiras, debendo instalar unha tubería de 40 cm. de
diámetro a continuación da existente.-----------------------------------------------------------------------l) A D. JULIO GARCÍA MIERES, para construír un valado de 240 m/l na finca nº 943 de
Cacheiras, situada en "Veiga da Igrexa", debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta.--------------------------------------------------------------------------------m) A D. VÍCTOR RIVAS CRIADO, para construír un valado de 81 m/l na súa leira
situada en Cepeda-Oza, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía
pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SOBRAS, para construír un valado de 29 m/l na finca
nº 27 de Cacheiras, situada na Ufa, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a contar do
eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista.---------------------------------ñ) A D. JUAN MANUEL ANGUEIRA EDREIRA, para construír un valado de 25 m/l na
finca nº 429-1 de Luou, situada en Bustelo, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a

contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta.--------------------------------------------------------------------------------o) A D. DOMINGO CASTIÑEIRAS VIQUEIRA, para arranxo da canalización de auga
veciñal de Vilar de Calo, debendo realiza-las obras sen afectar ás canalizacións públicas existentes, executándoa pola marxe más exterior do vial existente e a unha profundidade mínima de 80
cm. a fin de evitar roturas polas máquinas de obras públicas, e coa obriga de repoñer en perfectas
condicións o firme das vías públicas afectadas por esta obra.--------------------------------------------p) A "MALGA, S.L.", para canalización eléctrica soterrada de 385 m/l en Ameneiro-Calo, para "Prefabricados Rodiñas", debendo realiza-la canalización segundo o Regulamento Electrotécnico de Media Tensión, executándoa segundo a aliñación oficial correspondente ás Normas
subsidiarias, instalando ó memo tempo rede de saneamento con tubería de 40 cm. de diámetro,
para evitar molestias á construcción de servicios urbanísticos e beirarrúas que figuran no planeamento municipal, e instalando pozos de rexistro sobre a canalización de residuais cada 40 m.----q) A D. JOSÉ M. FERREIRO FERREIRO, para reforma e ampliación da súa vivenda
situada en Cepeda-Oza, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Javier García Castelo e outros.-----------------------------------r) A Dª MARÍA VICTORIA NORES GONZÁLEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Procelas-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Ricardo Sáez Díaz.--------------------------------s) A D. MANUEL VINSEIRO SAA, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira
situada en Catro Camiños-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Manuel Castro Vila, e coa obriga de situa-la fosa séptica
á distancia mínima de 25 metros de calquera pozo ou manantial de auga e a 5 metros dos lindes
da finca.----------------------------------------------------------------------------------------------------------t) A D. APOLINAR JOSÉ PÉREZ GARCÍA, para construír unha vivenda unifamiliar na
parcela O-4 da urbanización San Saturniño, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Viviana Slafer, e coa obriga de constituír en arcas
municipais unha fianza de 150.000 pts. para responder do estado das beirarrúas e servicios
públicos existentes.---------------------------------------------------------------------------------------------u) A D. JUAN C. GARCÍA CUNS, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira
situada en Igrexa-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Enrique Sanz Neira, e non puidendo comeza-las obras mentres non
presente no concello o correspondente proxecto de execución.------------------------------------------v) A D. JOSÉ RAMÓN TEMES CANEDA, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Socastro-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado pola arquitecta Dª Beatriz Vázquez Arcay, e non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------------x) A "PROMOCIONES CANTICOBA, S.L.", para construír un edificio de 17 vivendas
en Montouto-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira, non puidendo comeza-las obras mentres
non presente no concello o correspondente proxecto de execución e o nomeamento dos técnicos
directores da obra, coa obriga de constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do
custo de urbanización que se avalia na memoria aportada e que ascende a 1.9290.417 pts., e
debendo executa-las obras indicadas na memoria de urbanización, correspondentes á antedita
fianza, e cumpri-las condicións do escrito presentado segundo o artigo 40 do Regulamento de
planeamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------z) A D. JOSÉ M. GARCÍA GOYANES, para construcción dunha nave para tenda-almacén de materiais de xardinería, na súa finca situada en Montouto-Cacheiras, debendo edificala

suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. César Coll Nuez,
situando a nave segundo o plano de aliñacións oficiais das Normas subsidiarias, urbanizando a
fronte da edificación proxectada, retranqueando esta 3 metros ós lindes da finca, e coa obriga de
constituír en arcas municipais unha fianza por importe do custo das obras de urbanización da
fronte da nave.---------------------------------------------------------------------------------------------------aa) A D. ANTONIO LÓPEZ HIDALGO, para construcción de anexo á nave industrial
existente, en Vilar de Calo, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Santiago Losada Fernández, e retranqueando as obras 3
metros ós lindes da finca e 8 metros ó eixe da pista municipal.-----------------------------------------ab) A D. FERNANDO PERNAS RODRÍGUEZ, para acondicionamento de local
existente en Pontevea-Reis para comercio de electrodomésticos e ferretería, debendo realiza-las
obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto técnico D.
José Antonio Cerviño Pernas.---------------------------------------------------------------------------------ac) A D. ADOLFO SEOANE FRANQUEIRO, pra construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Cacheiras-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------------4.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA A ESCOLA-OBRADOIRO.- Vistos
os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
contratarlle a "M. CERUELO" o subministro dos mobles necesarios para a escola-obradoiro, no
prezo total de novecentas cincuenta e nove mil vintesete pesetas.--------------------------------------5.- ESCRITO DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, SOBRE ACAMPADA NO COLEXIO DE CALO.- Dada conta de escrito da Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, no que informa de
que a Delegación Provincial da Consellería de Familia e Promoción de Emprego, Muller e Xuventude lle solicitou autorización para realizar, con motivo da marcha pola Rota Xacobea do Mar
de Arousa e Ulla, unha acampada o día 7 de agosto dentro das instalacións do colexio de Calo,
así como para utiliza-los servicios deste centro, a Comisión de Goberno dáse por enteirada,
acordando proceder, antes da acampada, a unha revisión das instalacións do colexio, e que a
expedición sexa atendida por obxectores de conciencia que estean realizando nese momento a
prestación social substitutoria neste concello.--------------------------------------------------------------6.- ESCRITO DA CONSELLERÍA DE FAMILIA E PROMOCIÓN DE EMPREGO, MULLER E XUVENTUDE.- Dada conta de escrito da Delegación Provincial da Consellería de Familia e Promoción de Emprego, Muller e Xuventude, no que solicita autorización para
que os participantes na marcha pola Rota Xacobea do Mar de Arousa e Ulla utilicen os servicios
de vestiarios hixiénicos e duchas do polideportivo de Calo, durante a acampada que realizarán a
tarde-noite do 7 de agosto no colexio de Calo, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda acceder ó solicitado, procedéndose previamente a unha revisión das instalacións, que serán atendidas por obxectores de conciencia que estean realizando nese momento a
prestación social substitutoria neste concello.--------------------------------------------------------------7.- ESCRITO DE D. JOSÉ A. MATA COBAS.- Dada conta de escrito de D. José A.
Mata Cobas, nº 1367 de data 02-07-1998, no que solicita autorización para instalar máquinas automáticas para venda de bebidas quentes nos centros de saúde de Cacheiras, Os Tilos, Pontevea e
Calo, por un período de tempo que durará ata que o concello decida a retirada das máquinas, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a D. José A. Mata
Cobas autorización para instalar en precario máquinas de bebidas quentes nos lugares citados,
por un período de tempo que durará ata que o concello decida a súa retirada.-------------------------

8.- CAMBIO DE VEHÍCULO DUNHA PARADA DE AUTORURISMOS.- Dada
conta de escrito de D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, titular da licencia nº 3 das de autoturismos clase b) deste concello, no que comunica o cambio do vehículo afecto na actualidade á
parada, marca Renault matrícula C-6895-BD polo de nova adquisición marca Peugeot modelo
406 STDT 2.1 matrícula C-7142-BX, a Comisión de Goberno dáse por enteirada.------------------9.- CORTE DO TRÁFICO NA ESTRADA DE REIS A MILLADOIRO.- Dada conta
de escrito de D. Severino Edreira Gil, nº 1387 de data 06-07-1998, no que solicita autorización
para proceder ó corte do tráfico na estrada de Reis a Milladoiro, con motivo da celebración das
festas de San Cristóbal en Reis, os días 10, 11 e 12 entre as 16,00 e as 3,00, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a autorización que solicita, coa
obriga de sinalizar debidamente o corte da estrada e os desvíos que se poidan utilizar.-------------10.- CONSTRUCCIÓN DUN PARQUE EN PENELAS.- Tamén por unanimidade dos
asistentes, a Comisión de Goberno acorda levar a cabo a construcción dun parque público en
Penelas, na finca nº 140 do P.X.C.P. de Cacheiras, que ten unha superficie de 2.080 m2.----------11.- PINTADO DO CAMPO DE FÚTBOL-SALA, BALONCESTO E FUTBITO DE
RECESENDE.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, a Comisión de Goberno acorda constratar don D. Juan B. Aller Suárez o pintado e
marcado do campo de fútbol-sala, baloncesto e futbito de Recesende, no prezo de catrocentas
trinta e cinco mil seiscentas cincuenta pesetas, mailo I.V.E. correspondente.-------------------------12.- OBRAS NUN CAMIÑO DE SOLLANS.- Vistos os presupostos presentados, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda contratarlle a "Martínez Montes e
Hijos, S.L." as obras necesarias no camiño que dá acceso as vivendas do Sr. Jorge e outros, en
Solláns, no prezo total de un millón setenta e cinco mil seiscentas dez pesetas.----------------------13.- INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO NO DESPACHO DA ALCALDÍA.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda contratar con "AIRPE, S.L." a instalación de aire acondicionado no despacho da Alcaldía, no prezo
de duascentas oitenta e oito mil pesetas mailo I.V.E. correspondente.---------------------------------14.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas,
estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 17 DE XULLO DE 1998.-------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a dezasete de xullo de mil novecentos noventa e oito.----Sendo as once horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de levar a cabo a sesión extraordinaria convocada
para este día.---------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A Dª MARÍA ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de Pontevea (mes de xuño), corenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------b) A "GALURESA", por combustible subministrado para vehículos de extinción de incendios, dúas mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------c) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, duascentas oitenta e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. BENJAMÍN VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ, provisión de fondos para o
xuízo zontra o Padroado do Cemiterio de Luou, cincuenta mil pesetas.--------------------------------e) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxos de fontanería, calefacción e electricidade realizados no colexio dos Tilos, trescentas oito mil seiscentas corenta e unha pesetas.----------------------f) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxos de fontanería realizados no colexio de Calo
(88.972 pts.) e no polideportivo de Calo (77.952 pts.), cento sesenta e seis mil novecentas vintecatro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------g) A "GESTETNER", facturación por fotocopias (mes de xuño), trinta mil novecentas noventa e cinco pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------h) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, duascentas cincuenta e nove mil trescentas dezaoito pesetas.-----------------------------------------------------i) A "FERRALLA DUFER", por ferro para unha obra dos Tilos, catro mil duascentas sesenta e tres pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------l) A "SUPER CACHEIRAS", por leite e papel hixiénico subministrados para a romaría
da terceira idade, trece mil novecentas trinta pesetas.------------------------------------------------------

m) A "GRAFIDEZA", por material de oficina (38.709 pts.) e por dípticos, pegatinas e invitacións para a romaría da terceira idade (71.210 pts.), cento nove mil novecentas dezanove pts.n) A "GRAFIDEZA", por diplomas para participantes nas escolas deportivas municipais e
na escola municipal de ximnasia de mantemento, vinteseis mil cento trinta e nove pesetas.--------ñ) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxo da calefacción da escola de Oza, dez mil seiscentas catorce pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------o) A "TAIBO-CEFIGAL", por un reloxo programador instalado na escola de Oza, quince mil seiscentas setenta e unha pesetas.--------------------------------------------------------------------p) A "TAIBO-CEFIGAL", por instalación de calefacción en dúas escolas de Cacheiras,
un millón cento trinta e unha mil cincuenta e nove pesetas.----------------------------------------------q) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras na nave de
Lucí, cincuenta e sete mil setecentas setenta e unha pesetas.---------------------------------------------r) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por transportes realizados co seu camión para a organización da romaría da terceira idade, catro mil oitocentas setenta e dúas pesetas.-------------------s) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para arranxo do teleclube da Ramallosa, dezaoito mil setecentas doce pesetas.-----------------------------------------------t) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de
Carballal, tres mil oitocentas sesenta e tres pesetas.-------------------------------------------------------u) A "YESOS CAMPOS", por traballos de xesería realizados no polideportivo de Calo,
trescentas sesenta mil catrocentas noventa e nove pesetas.-----------------------------------------------v) A D. MANUEL FERREIRO OTERO, por traballos realizados na escola de Campos,
quince mil seiscentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------x) A Dª MERCEDES ROSÓN VARELA, por redacción do proxecto de acondicionamento de local para centro de educación infantil nos Tilos, oitocentas corenta e seis mil oitocentas
oitenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------z) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados
na nave de Lucí, duascentas cincuenta e dúas mil cento oitenta e catro pesetas.----------------------aa) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados no teleclube da Ramallosa, duascentas dezasete mil trescentas oitenta e catro pesetas.---------ab) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, catro mil sesenta pesetas.--------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A Dª MATILDE LOURDES MÍGUEZ MANTIÑÁN, para arranxo do tellado (100 m2)
e adecentamento das fachadas da súa vivenda situada en Vilares de Rúa de Francos-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura
desta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. ORLANDO CAROU MARTÍNEZ, para acondicionamento interior e apertura de
dous portais de 3 metros cada un, no galpón de 175 m2 existente na súa leira situada en
Malfurado-Bamonde, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e
sen que afecten á estructura desta.----------------------------------------------------------------------------c) A Dª AMPARO OLVIDO CHAVES LUEIRO, para arranxo da cuberta do galpón de
112 m2 existente na finca urbana nº 5 de San Domingo-Calo, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------d) A D. JOSÉ RAMÓN MOSQUERA MARTÍNEZ, para construír un galpón de 30 m2
adosado á parte posterior da súa vivenda situada en Oseve-Calo, debendo edificalo á distancia
mínima de 8 metros a contar do eixe da vía pública e de 3 metros ós lindes da finca, e debendo
cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo
non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a
2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das

rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da
parcela neta e un límite de 30 m2.----------------------------------------------------------------------------e) A D. PERFECTO CACHEDA VIGIDE, para construír un galpón de 40 m2 na súa leira
situada en Outeiro-Reis, debendo edificalo á distancia mínima de 8 metros a contar do eixe da
vía pública e de 5 metros dos lindes da finca, e debendo cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable, que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha
altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva,
cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela neta e un límite de 40 m2.----------------------f) A Dª CARMEN LISTE GÓMEZ, para construír un galpón de 30 m2 e un valado de 25
metros de lonxitude e 2,5 metros de alto, na súa leira situada en Pedreira-Calo, debendo
edifica-lo galpón á distancia mínima de 8 metros a contar do eixe da vía pública e de 3 metros
dos lindes da finca, e debendo cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a
edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de
planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura
máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente
respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2; e o valado construiráse á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública.--------------------------------------------------g) A Dª ÁNGELES VARELA SANMARTÍN, para construír un galpón agrícola de 30 m2
e un valado de 90 m/l na súa leira situada en Pontevea-Reis, debendo edifica-lo galpón á
distancia mínima de 15,50 metros a contar do eixe da estrada C-541 e a 5 metros dos lindes da
finca, e debendo cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións
adxectivas para solo non urbanizable N.U., que serán exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non
superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 0,5% da parcela neta e un límite de 50 m2; e o valado construiráse previa autorización da Dirección Xeral de Obras Públicas da C.P.T.O.P.V. sobre o R.D. 849/1986, de 11 de abril, situando
o primeiro poste do valado sobre a aliñación oficial aprobada nas Normas subsidiarias do concello, facendo cesión do terreo que queda fóra da aliñación mencionada, e cunha altura máxima no
cerre a colindantes de 2,50 metros e nos frentes de 2,20 metros, con altura media do basamento
de macizo de 0,90 metros, e situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído, enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme
da pista e a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------------h) A D. MANUEL DOMÍNGUEZ ANTELO, para construír un valado de 120 m/l na súa
leira situada en "Agro de Vello", lugar do Pazo-Bouñou, parroquia de Rarís, debendo edificalo á
distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma
altura cá pista.---------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. FRANCISCO FEIJOO VILLANUEVA, para demolición do valado existente
fronte á vía pública, nunha lonxitude de 33 m/l, na súa leira situada en Insua-Luou, debendo
cumprir tódalas normas de seguridade para a demolición e sinalizando a presencia de máquinas
na vía pública.---------------------------------------------------------------------------------------------------l) A D. JAIME REY BUGALLO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira
situada en Cobas-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Juan José Rey, e non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.----------------------------------------------

m) A Dª ROSA CAO CASTRO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en "Prado Novo", lugar de Tribaldes-Bamonde, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, e non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. JOSÉ MIGUEL ALDARIZ LEÓN, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Cornide-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Iago Seara Morales, e non puidendo comeza-las obras
mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.--------------------------ñ) A D. GERARDO GIL FERNÁNDEZ E D. LUIS SOTO BAÑA, para construír unha
vivenda unifamiliar na súa leira situada en Torre-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª María José Fariña Busto, e non
puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- SOLICITUDE DE AXUDA PARA ESCOLARIZACIÓN NO CURSO 98-99.Vista a Orde das Consellerías de Educación e Ordenación Universitaria e de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, pola que se convocan axudas ás familias para a escolarización dos seus fillos para o curso académico 1998-1999 a través das corporacións locais, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:----------------------------------------------------------1º.- Aproba-la memoria de axudas para escolarización curso 98-99, redactada polos técnicos do departamento de servicios sociais do concello.----------------------------------------------------2º.- Solicitar, ó abeiro da orde citada, unha subvención de UN MILLÓN DE PESETAS
para axudas de escolarización, que supoñen un gasto total de dous millóns de pesetas.-------------3º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------5.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------------------------a) Á A.VV. "O CASTRO", de Recesende, para obras no local social, cincocentas mil pts.b) Ó CENTRO CULTURAL "ROSALÍA DE CASTRO", de Cacheiras, a conta da subvención anual para actividades e instalacións culturais, un millón de pesetas.------------------------c) Á BANDA DE MÚSICA DA SOCIEDADE RECREATIVA DE CALO, o importe dos
autobuses para desprazamento a Madrid.-------------------------------------------------------------------6.- COLOCACIÓN DE SINAIS DE PERIGO E DE LIMITACIÓN DE VELOCIDADE NA PISTA DA PÓBOA.- Visto escrito de "Sanitarios J. Otero, S.A." sobre o risco que
supón o aumento de tráfico na pista da Póboa, por incremento dos vehículos particulares,
públicos e industriais que transitan por ela, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
instalar na citada vía pública sinais de perigo e de limitación de velocidade a 40 km/l.-------------7.- CAMBIO DE VEHÍCULO DUNHA PARADA DE AUTOTURISMO.- Dada
conta de escrito de D. JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ, titular da licencia nº 1 das de autoturismos clase b) deste concello, no que comunica o cambio do vehículo afecto na actualidade á
parada, marca Opel matrícula C-9323-BL, polo de nova adquisicióón marca Opel modelo
Vectra-B matrícula C-9975-BX, a Comisión de Goberno dáse por enteirada.-------------------------8.- CURSO DE INICIACIÓN Á FOTOGRAFÍA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a realización dun curso de fotografía; e, vistos os presupostos presentados, acorda tamén que o citado curso sexa organizado e impartido por Dª Mercedes Vega Cerqueiro.------9.- OBRAS NUNHA PISTA DE CAMPOS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acorda a realización da obra "Ampliación e afirmado de pista en Campos", segundo

memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico municipal, cun presuposto total de un millón
cincocentas trinta mil duascentas setenta e oito pesetas, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do
concello para contrata-la citada obra, previa consulta con alomenos tres contratistas.---------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas,
estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 30 DE XULLO DE 1998.------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a trinta
de xullo de mil novecentos noventa e oito.----------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de levar a cabo a sesión extraordinaria convocada para este día.---------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D.Mario Fandiño Pazos.------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.---------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por desmonte e recheo da pista do núcleo
de Ribas ó límite con S. Andrés de Illobre, dous millóns novecentas setenta e sete mil setecentas
vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------b) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza da aula de apoio escolar, once mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Bamonde ó Hospital Xeral e outro do Hospital á Ramallosa e Bamonde, catro mil trescentas pesetas.--------------d) A "RAMÓN F. FERNÁNDEZ, S.L.", por obras realizadas no campo de festas de Teo
(1.119.400 pts.), fonte de Igrexa-Calo (261.000 pts.), masa común de Bamonde (203.000 pts.) e
parque de Carballal (232.000 pts.), un millón oitocentas quince mil catrocentas pesetas.-----------e) A "RAMÓN F. FERNÁNDEZ, S.L.", por obras realizadas na escola de Pontevea
(20.880 pts.), fontes de Riotinto (49.880 pts.), Casalonga (139.200 pts.) e Luou (87.000 pts.),
parques de Mouromorto e Carballal (34.800 pts.), nave de Lucí (20.880 pts.) e cambio de lugar
do cruceiro de Igrexa-Calo (145.000 pts.), catrocentas noventa e sete mil seiscentas corenta pts.-f) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta e unha mil catrocentas oitenta e sete pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------g) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras nos Tilos,
duascentas sesenta mil oitocentas setenta e seis pesetas.--------------------------------------------------

h) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras nos Tilos, duascentas oitenta e cinco mil sete pesetas.----------------------------------------------------------------------i) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no parque de
Carballal, duascentas trinta e sete mil novecentas corenta e cinco pesetas.----------------------------l) A "MELLA CALVO, S.L.", por porte de materiais para diversas obras (11.600 pts.) e
materiais subministrados para obras na masa común de Bamonde (12.103 pts.), Igrexa-Calo (494
pts.) e nave de Lucí (3.443 pts.), vintesete mil seiscentas corenta pesetas.----------------------------m) A D. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ TORRES, por trinta metopas para atencións protocolarias, trescentas corenta e oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------n) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por arranxos do tractor e da desbrozadora,
trescentas trinta e tres mil trescentas sesenta e sete pesetas.----------------------------------------------ñ) A "L A UNIÓN MADRILEÑA", por concerto médico de funcionarios (3º trimestre),
duascentas sesenta e sete mil novecentas cincuenta e seis pesetas.--------------------------------------o) A FENOSA, por luz de escolas, cento cincuenta e nove mil novecentas sesenta e nove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------p) A FENOSA, por alumado público, dezaseis mil seiscentas oitenta e cinco pesetas.-----q) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de xullo), tres mil oitocentas pts.--r) A "AUTOS LOBELLE, S.A.", por alugueiro dun vehículo para extinción de incendios
(mes de xullo), duascentas tres mil pesetas.----------------------------------------------------------------s) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, vintecatro
mil novecentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------t) A FENOSA, por alumado público, nove mil cento dezaseis pesetas.-----------------------u) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Bamonde ó Hospital Xeral e outro do Hospital á Ramallosa e Bamonde, catro mil trescentas pesetas.--------------v) A D. ISOLINO MANUEL VALIÑO CALO, por materiais subministrados para obras,
cento corenta e unha mil seiscentas trinta e oito pesetas.-------------------------------------------------x) A "TOPODEX, S.C.", por levantamento taquimétrico dunha parcela de Ameneiro,
corenta e catro mil oitenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------z) A "COMUCA, S.L.", por materiais subministrados para obras nos Tilos, vintetrés mil
setecentas vintecatro pesetas.---------------------------------------------------------------------------------aa) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, por defensa xurídica no preito interposto contra
o Sr. Alcalde polo Padroado do Cemiterio de Luou, setecentas setenta e sete mil duascentas pts.-3.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concede-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) Á SOCIEDADE DE CAZADORES DE TEO, a conta da subvención anual de 1998, un
millón de pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------b) Á S.D. LUOU, para organización do XVI Trofeo "Villa de Luou", cento cincuenta mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- CERTIFICACIÓN DE OBRA.- Igualmente por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou aproba-la certificación nº 1 da obra "Construcción centro sociocultural e da terceira idade, 5ª fase", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela por importe de dez millóns setecentas setenta e cinco mil duascentas vintetrés pesetas.------------------------5.- PUBLICIDADE.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou contratar un
espacio publicitario no suplemento conmemorativo do 120 aniversario de "El Correo Gallego",
por importe de corenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------6.- CESIÓN, EN PRECARIO, DUNHA FINCA Á SOCIEDADE DE CAZADORES
DE TEO.- Visto escrito da Sociedade de Cazadores de Teo, nº 1581 de data 30-07-1998, na que
solicitan a cesión a esa Entidade da masa común de Bamonde a fin de utilizala para a cría e repoboación de coellos e perdices para a posterior solta nos montes da Sociedade, a Comisión de Go-

berno, por unanimidade dos asistentes, acorda cederlles en precario a devandita finca, por un período de tempo que durará ata que o goberno municipal o considere oportuno.----------------------7.- SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE CONTEDORES PARA PILAS.- Visto escrito da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da
Consellería de Medio Ambiente, sobre concesión de contedores para recollida de pilas, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda solicitar da Consellería de Medio Ambiente a cesión a este concello de trinta contedores para pilas.------------------------------------------8.- ACEPTACIÓN DE PRESUPOSTOS.-------------------------------------------------------a) Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou contratar coa compañía ZURICH os seguros de responsabilidade civil da escola-obradoiro e de accidentes dos alumnos desta, nos importes de 47.925 pts. o primeiro e 173.518
pts. o segundo deles.--------------------------------------------------------------------------------------------b) Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou contratar con "GUILBERT ESPAÑA" o subminstro de diverso material de oficina para a escola-obradoiro, no prezo total de 62.965 pesetas.--------------------------------------------9.- CESIÓN DUN VEHÍCULO PARA A POLICÍA LOCAL.- Dada conta de escrito
da Dirección Xeral de Xustiza e Administración Local (Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais) sobre cesión a este concello dun vehículo Citroën Xsara 1.9 Diesel LX Break
para o desenvolvemento das funcións da Policía local, a Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acorda:------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Aproba-lo proxecto de convenio de cesión remitido pola Dirección Xeral de Xustiza
e Administración Local, que consta no expediente..-------------------------------------------------------2º.- Manifesta-la aceptación expresa das condicións ás que se refire o art. 6.2º da Orde do
17 de abril.-------------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Aboarlle á Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais a cantidade de catrocentas dezaoito mil cento oitenta e dúas pesetas en concepto do 20% do prezo de licitación do
vehículo cedido.-------------------------------------------------------------------------------------------------5º.- Remitirlle á citada Consellería proposta de seguro do vehículo, subscrita polo concello.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
asina-lo antedito convenio e para continua-los demais trámites do expediente.-----------------------10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 14 DE AGOSTO DE 1998.-----------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a catorce de agosto de mil novecentos noventa e oito.----Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de levar a cabo a sesión extraordinaria convocada
para este día.---------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra nos
Tilos, cento vintenove mil oitocentas cincuenta e seis pesetas.------------------------------------------b) A "COMUCA, S.L.", por materiais subministrados para construcción de beirarrúas,
corenta e cinco mil seiscentas catorce pesetas.-------------------------------------------------------------c) A "GESTETNER", facturación por fotocopias (mes de xullo), sete mil oitocentas
setenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------d) A "LOBELLE, S.L.", por alugueiro dun vehículo para o servicio de extinción de
incendios forestais (mes de xullo), cento once mil trescentas dezanove pesetas.---------------------e) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, sete mil oitocentas corenta e
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------f) A "GUILBERT", por material de oficina, cincuenta e sete mil trescentas trinta e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------h) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------i) Á FARMACIA CRUCES ARTERO, por medicamentos subministrados para funcionarios municipais (mes de xullo), trinta e catro mil trescentas corenta e oito pesetas.------------------l) A "TALLERES FERNÁNDEZ", por alugueiro dun vehículo para extinción de
incendios (mes de xullo), cento trinta e tres mil catrocentas pesetas.------------------------------------

m) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.", por materiais para obras na nave de Lucí, sesenta
e unha mil noventa pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------n) A "CARPINTERÍA DE ALUMINIOS GALICIA, S.L.", por portas e ventás subministradas para a escola das Galanas, un millón catrocentas oitenta e sete mil cento vinte pesetas.-----ñ) A "CARPINTERÍA DE ALUMINIOS GALICIA, S.L.", por ventás subministradas
para a nave de Lucí, cento oitenta e unha mil cento dezanove pesetas.---------------------------------o) A D. MANUEL VALIÑO CALO, por portes de contedores para Calo (9.280 pts.) e
materiais para obras e portes destes (62.002 pts.) , setenta e unha mil duascentas oitenta e dúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------p) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por materiais e fundas para obreiros municipais, vinteseis
mil catrocentas sesenta e tres pesetas.-----------------------------------------------------------------------q) A "COPY ESTUDIO, S.L.", por carpetas e copias de planos, trinta e cinco mil cen pts.r) A "J. TEO AMATE", por utensilios e materiais subministrados para obras no teleclube
da Ramallosa (13.945 pts.),. nave de Lucí (6.540 pts.), Adrán (4.290 pts.), Carballal (385 pts.),
Igrexa-Calo (325 pts.), departamento social (4.360 pts.), Recesende (7.035 pts.) e os Tilos
(10.265 pts.), utensilios e productos de limpeza para o departamento social (2.550 pts.) e para o
colexio da Ramallosa (9.530 pts.), candados para o Sebe (325 pts.) e para o colexio da Ramallosa
(1.000 pts.) e pilas para as oficinas municipais (425 pts.), sesenta mil novecentas setenta e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------s) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bacheo da pista de Solláns a Bustelo e
construcción de rampas en Vilar de Calo (306.936 pts.), bacheos en viais de Bustelo e Recesende
(484.062 pts.) e bacheo da pista das Viñas ó aserradeiro das Galanas (255.345 pts.), un millón
corenta e seis mil trescentas corenta e tres pesetas.--------------------------------------------------------t) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza de vertedeiros incontrolados
onda o campo de fútbol de Luou, dezaoito mil cincocentas sesenta pesetas.--------------------------u) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas en pistas de Solláns
(220.371 pts.), Outeiro-Reis (197.490 pts.) e Ribas-Oza (30.450 pts.), demolición de beirarrúa
nos Tilos (131.660 pts.), pintado da rotonda da entrada do colexio dos Tilos (28.304 pts.), sinalización onda o campo da festa de Reis (46.400 pts.) e subministro de beirarrúas para a pista do
cemiterio de Cacheiras (375.188 pts.), un millón vintenove mil oitocentas sesenta e tres pesetas.-v) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en Luou (134.560
pts.) e Oza (123.540 pts.) e subministro de xabre para recheo de tubos onda o campo de fútbol de
Cacheiras (6.032 pts.), duascentas sesenta e catro mil cento trinta e dúas pesetas.-------------------x) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por arranxo da furgoneta do concello, cincuenta e
unha mil cento corenta e catro pesetas.----------------------------------------------------------------------z) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subminstrados para obras na nave de
Lucí, catro mil seiscentas noventa e oito pesetas.----------------------------------------------------------aa) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subminstrados para obras na nave de
Lucí, vintenove mil cincocentas noventa e cinco pesetas.------------------------------------------------ab) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no teleclube da Ramallosa, mil catrocentas corenta e tres pesetas.--------------------------------------------------ac) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no teleclube da Ramallosa, trinta e catro mil cincocentas corenta e nove pesetas.--------------------------------ad) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Cacheiras o día
31-7-98, cento dezaseis mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------ae) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación dun anuncio, dezaoito mil cincocentas
sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------af) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, duascentas trinta e unha mil
oitocentas trinta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------ag) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, dezasete mil setecentas trinta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ah) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da escola-obradoiro, dez mil trescentas dezasete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ai) A "MAQUINARIAS OTERO", por alugueiro de maquinaria para obras, duascentas
cincuenta e nove mil setecentas oitenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------al) A MENSATEL, por cota de abono (mes de agosto), dez mil catrocentas corenta pts.--am) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por lubricante para o tractor, catrocentas cincuenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------an) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible subministrado para
vehículos municipais, corenta e sete mil duascentas vinte pesetas.-------------------------------------añ) A "NEUMÁTICOS PONTEVEA", por arranxo dunha roda dun vehículo de extinción
de incendios forestais, oitocentas pesetas.------------------------------------------------------------------ao) A "SISTEMAS DE COMPRESIÓN, S.L.", importe do CD dos DOGA do ano 1997,
dezaoito mil oitocentas pesetas.------------------------------------------------------------------------------ap) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, noventa e dúas mil seiscentas cincuenta e sete pesetas.------------------aq) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, dúas mil setecentas setenta e cinco pesetas.-------------------------------ar) A FENOSA, por enerxía subministrada para alumados públicos, escolas, edificios
municipais e deportivos, depuradoras, etc., catro millóns catrocentas setenta e dúas mil novecentas cincuenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------------as) A ÉXPRÉS DE VEA", por servicio de autobuses para viaxe a Madrid da banda da
Sociedade Recreativa de Calo, cento noventa e oito mil pesetas.---------------------------------------at) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, sete mil novecentas noventa
e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------au) A "FERRALLA DUFER", por ferro subministrado para a obra do aparcadoiro dos
Tilos, mil oitocentas trinta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------av) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono do centro médico de Cacheiras, nove mil
seiscentas trinta e tres pesetas.--------------------------------------------------------------------------------ax) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono do centro médico dos Tilos, vinte mil cincocentas catorce pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------az) Ó HOTEL "SANTA LUCÍA", por estancia de D. José Mª Fernández Olmedo, do 6 ó
11 dos actuais, sesenta e seis mil cento vinteseis pesetas.------------------------------------------------ba) Ó HOTEL "SANTA LUCÍA", por estancia de D. Salvador Zunzunegui, do 8 ó 10 de
agosto, vintedúas mil corenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------bb) A "PROSEGA", por conexión á central receptora de alarmas durante os meses de
marzo a decembro de 1998, vinteoito mil setenta e dúas pesetas.---------------------------------------bc) A "CONTENUR", por 187 contedores, cinco millóns cento noventa e nove mil
setecentas oitenta e nove pesetas.----------------------------------------------------------------------------bd) A "CORCONTROL, S.A.", por estudio xeotécnico para a piscina de Luou, trescentas
oito mil cincocentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------be) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, dúas mil oitocentas oitenta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------bf) A "AGOSOFLOR", por unha coroa fúnebre, vinte mil pesetas.----------------------------bg) A "JOYERÍA DE FRANCISCO", por un trofeo para a ruta rosaliana-1998, cinco mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------bf) Á FARMACÉUTICA TITULAR DE TEO, por materiais para análises de augas ordeados pola Alcaldía durante o ano 1998, vintedúas mil cincocentas pesetas.------------------------bg) A "ABEILLE U.A.P.", por seguro do vehículo matrícula C-94483-VE, dúas mil seiscentas oito pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------bh) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, dúas mil cento quince pesetas.---

bi) A D. SERAFÍN CASTELAO VARELA, por limpeza do campo do San Martiño antes
e despois da festa do cabalo, limpeza da ponte romana, rego do lavareiro e recollida de residuos,
cincuenta e catro mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A Dª DOLORES CASTRO ZAHERA, para botarlle o teito a un galpón de 3 m2 e
instalar un portal de 2 m. na súa leira situada en Francos-Calo, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------b) A D. CAMILO CASAL GARCÍA, para arranxo do tellado de 140 m2 e cerre dun balcón con galería de 4 m2 na súa vivenda situada en Lamas, 14-Bamonde, debendo realiza-las
obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------c) A D. MANUEL SALGUEIRO ESTÉVEZ, para arranxo do tellado de 45 m2 da súa
vivenda situada en Cerdeira-Vilariño, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ GONZÁLEZ PARGA, para construír un valado de 60 m/l nas fincas
157-1-2 e 158-1 de Oza, situadas en Vilanova, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros
a contar do eixe da vía pública máis larga e a 4 metros do eixe da máis estreita, situando a base
do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con
zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-------------------------e) A D. MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA, para construír un valado de 75 m/l nas fincas
157-1 e 158 de Oza, situadas en Vilanova-Oza, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros
a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------------------f) A D. AVELINO BUGALLO SOUSA, para construír un valado de 200 m/l nas fincas
879 e 880-2 de Cacheiras, situadas en Cacheiras, debendo debendo edificalo á distancia mínima
de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o fir- me da pista e a nova cuneta.---------------------------------------------------------g) A D. CAMILO ANTONIO RAMA FRAMIL, para ampliación da súa vivenda unifamiliar situada na finca nº 432 de Solláns-Calo, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente
ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Javier Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla
Montaña, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente
proxecto de execución.-----------------------------------------------------------------------------------------h) A D. AVELINO BUGALLO SOUSA, para construír unha vivenda unifamiliar nas
fincas 879 e 880-2 de Cacheiras, situadas en Cacheiras, debendo edificala suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova,
non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de
execución.--------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. JAVIER CORCOBA ÁLVAREZ, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 973-B de Calo, situada en Socastro, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Luis María e Dª Beatriz Vázquez Arcay, non
puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------l) A D. ANTONIO CAAMAÑO VAZ, para construír unha vivenda unifamiliar na finca
nº 973-C de Calo, situada en Socastro, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polos arquitectos D. Luis María e Dª Beatriz Vázquez Arcay, non
puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------m) A "MAHÍA SANTIAGO, S.l.", para construír un edificio de vivendas en Cacheiras,
debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª

María Jesús Castelo Villanueva, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no
concello o correspondente proxecto de execución e o nomeamento dos técnicos directores da
obra. O proxecto de execución deberá recolle-lo sistema de evacuación de augas con rede
separativa, vertendo tódalas residuais posibles á rede de sumidoiros que pasa polo núcleo de
Feros e o resto por bombeo á mesma rede ou á fosa séptica prevista ata a entrada en
funcionamento da rede de sumidoiros do núcleo de Sebe; deberá cumprir tamén as condiciósn
indicadas no art. 40 do Regulamento de Xestión Urbanística, e urbanizará segundo o anexo ó
proxecto con visado de data 28-7-98.------------------------------------------------------------------------4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:-----------------------------------------------------a) Certificación única da obra "Saneamento en Silva-Lampai" (Plano 2000 de Infraestructuras-1998, 3ª fase), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de
catro millóns cincuenta mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------b) Certificación única da obra "Saneamento en Grela-Lampai" (Plano 2000 de Infraestructuras-1998), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de catro
millóns cento oitenta mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------c) Certificación única da obra "Saneamento en Mosteiro-Lampai" (Plano 2000 de Infraestructuras-1998, 3ª fase), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe
de catro millóns trinta e cinco mil pesetas.------------------------------------------------------------------d) Certificación única da obra "Saneamento e depuración en Oza" (Plano 2000 de Infraestructuras-1998), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de catro
millóns oitocentas sete mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------e) Certificación única da obra "Saneamento en Agoso-Oza" (Plano 2000 de Infraestructuras-1998, redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de catro millóns novecentas oitenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------f) Certificación única da obra "Saneamento e depuración en Cornide-Calo" (Plano Provincial de Obras e Servicios-1998), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez
por importe de seis millóns de pesetas.----------------------------------------------------------------------g) Certificación única da obra "Mellora de alumeados públicos de varios lugares do concello de Teo, 2ª fase", redactada polo técnico D. Julio M. Blanco Regueira por importe de dezaoito millóns seiscentas corenta e nove mil noventa e catro pesetas.------------------------------------5.- ADQUISICIÓN DE DÚAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN PARA
O ABASTECEMENTO DE AUGAS.- Dada conta de escrito de "Aquagest, S.A.", nº 1663 de
data 13 dos actuais, no que expón o risco de rotura que están correndo numerosas zonas da rede
de distribución de auga potable deste concello por mor das presións excesivamente elevadas que
se alcanzan, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda comprar dúas válvulas de reductoras de presión, cun custo aproximado de 450.000 pts. cada unha delas, para instalar nos ramais
de Vilar de Calo e Luou.---------------------------------------------------------------------------------------6.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------------------------a) Á SOCIEDADE DEPORTIVO-CULTURAL DE RECESENDE, a conta da subvención anual para instalacións e actividades deportivas, cincocentas mil pesetas.-----------------------b) Á SOCIEDADE DEPORTIVA "OS TILOS", a conta da subvención anual para
instalacións e actividades deportivas, cincocentas mil pesetas.------------------------------------------c) Á SOCIEDADE DEPORTIVA "IRMANDADE", de Oza, a conta da subvención anual
para instalacións e actividades deportivas, cincocentas mil pesetas.-------------------------------------

7.- SUBMINISTRO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA-OBRADOIRO.- Vistos os
presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-------------------------a) Contratar con "J. Villaverde, S.A." o subministro de materiais para o módulo de albanelería, no prezo de duascentas setenta e cinco mil oitocentas oitenta e nove pesetas.---------------b) Contratar con "Multicentro D. Pernas" o subministro de materiais para o módulo de
cantería, por importe de duascentas cincuenta e sete mil duascentas oitenta e nove pesetas.-------c) Contratar con "J. Villaverde, S.A." o subministro de materiais para o módulo de carpintería, no prezo de trescentas sesenta e cinco mil novecentas setenta e catro pesetas.-------------d) Contratar con "Multicentro D. Pernas" o subministro de materiais para o módulo de
xardinería, no prezo de cento corenta e sete mil seiscentas noventa e tres pesetas.-------------------e) Contratar con "J. Villaverde, S.A." o subministro de vestiario e elementos de seguridade, no prezo de oitocentas noventa mil setecentas cincuenta e dúas pesetas.--------------------------f) Contratar con "Grafideza, S.A." o subministro de material de imprenta, no prezo de sesenta e dúas mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------8.- INSTALACIÓN DE ALARMAS.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou contratar con "Exclusivas Vila, S.L." a instalación de
alarmas, nos edificios e polos importes que se citan:------------------------------------------------------a) Na escola-obradoiro, por importe de duascentas noventa e nove mil trescentas pesetas
mailo I.V.E. correspondente.----------------------------------------------------------------------------------b) Na antiga escola das Galanas, por importe de duascentas trinta e nove mil oitocentas
cincuenta pesetas mailo I.V.E. correspondente.------------------------------------------------------------c) Na nave de Lucí, por importe de duascentas sesenta e dúas mil novecentas cincuenta
pesetas mailo I.V.E. correspondente.------------------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas,
estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 20 DE AGOSTO DE 1998.----------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinte
de agosto de mil novecentos noventa e oito.--------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para este día.---------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición do concello (mes de agosto), tres mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------b) A FENOSA, por alumado público, seis mil catrocentas setenta e nove pesetas.----------c) A FENOSA, por alumado público, mil trescentas cincuenta e dúas pesetas.--------------d) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta e seis mil oito pts.---e) A "AGOSOFLOR", por unha coroa fúnebre, trinta mil pesetas.----------------------------f) A Dª MARÍA ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de Pontevea
(mes de xullo), corenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------g)A Dª MARÍA ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de Pontevea
(mes de agosto), corenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------h) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", certificación única
da obra "Mellora de alumados públicdos de varios lugares do concello de Teo, 2ª fase", dezaoito
millóns seiscentas corenta e nove mil noventa e catro pesetas.------------------------------------------i) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación única da obra "Saneamento en
Silva-Lampai" (Plano 2000 Infraestructuras-98), catro millóns cincuenta mil pesetas.--------------l) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación única da obra "Saneamento en
Grela-Lampai" (Plano 2000 Infraestructuras-98), catro millóns cento oitenta mil pesetas.----------m) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación única da obra "Saneamento
en Mosteiro-Lampai" (Plano 2000 Infraestructuras-98), catro millóns trinta e cinco mil pesetas.--n) A "EXCAVACIONES OVIDIO", certificación única da obra "Saneamento e depuración en Oza" (Plano 2000 Infraestructuras-98), catro millóns oitocentas sete mil pesetas.-----------

ñ) A "INVERSIONES VEMEX", certificación única da obra "Saneamento en Agoso"
(Plano de Infraestructuras 2000-1998), catro millóns novecentas oitenta mil pesetas.---------------o) A "EXCAVACIONES OVIDIO", certificación única da obra "Saneamento e depuración en Cornide-Calo" (Plano provincial de Obras e Servicios-1998), seis millóns de pesetas.----3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. ADOLFO JULIO SANZ MARTÍN, para arranxo da cuberta da súa vivenda de
100 m2 situada en Parque Montouto-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------b) A D. JOSÉ ANTONIO SOUTO GONZÁLEZ, para construcción dun porque aberto de
15 m2 adosado á súa vivenda situada en Vilar-Teo, debendo edificalo sen que as obras afecten á
estructura da edificación existente.---------------------------------------------------------------------------c) A Dª MARÍA ROSARIO JORGE DÍAZ, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 2239 de Calo, situada en Mazas, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.---------------------d) A Dª MARÍA LUZ PALACIO SÁNCHEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Bustelo-Luou, debendo edificala suxentándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Iago Seara Morales.-----------------------------------------------e) A D. J. MARIANO SIERRA RODRÍGUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa leira situada en Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polos arquitectos D. José Mª Rodríguez Santalices e Dª Cecilia Rojo Ramírez, non
puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 9 DE SETEMBRO DE 1998.-------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a nove
de setembro de mil novecentos noventa e oito.-----Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de catro dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria
convocada para este día.-------------------------------Escusaron a súa asistencia os concelleiros D. José Manuel Neira Picallo e D. Mario
Fandiño Pazos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corpo- ración, D. Jesús Naveira Vázquez.---------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "M. CERUELO", por tres expendedores de tickets de turno para centros médicos,
oito mil cento unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------b) A "SEUR", por portes de documentos, mil sesenta e unha pesetas.------------------------c) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------------d) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------e) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------------f) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Fontiñas
(Santiago), con espera, por asuntos do departamento social, tres mil pesetas.-------------------------g) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Bamonde ó
Hospital Xeral de Santiago e outro de Santiago a Ramallosa e Bamonde, por asuntos do
departamento social, catro mil trescentas pesetas.---------------------------------------------------------h) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Bamonde ó
Hospital Xeral de Santiago e outro de Santiago a Ramallosa e Bamonde, por asuntos do
departamento social, catro mil trescentas pesetas.---------------------------------------------------------i) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza do departamento de apoio escolar, once
mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------

l) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por inserción dun anuncio no B.O.P., mil
cento cincuenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------m) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, trece mil cincocentas catorce pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------n) A "MENSATEL", cota de abono do concello (mes de setembro), dez mil catrocentas
corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe de avaliación da finca nº 1920 do
P.X.C.P. de Calo, trinta mil setecentas vinte pesetas.-----------------------------------------------------o) A D. SERAFÍN CASTELAO VARELA, por limpeza da ponte romana de Francos,
escaleiras de acceso e presa do embalse e o seu entorno, trinta mil pesetas.--------------------------p) A "FERRETERÍA GERMÁN", por corcho para o taboleiro de anuncios de Texexe, mil
setecentas setenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------q) A "ALMACENES ROYAL, S.L.", por plastificado de dez fotos aéreas antigas do
concello, vinteseis mil novecentas doce pesetas.-----------------------------------------------------------r) A "AQUAGEST, S.A.", por instalación de canalización para abastecemento de auga na
Póboa, tres millóns setecentas corenta e cinco mil setecentas oitenta e tres pesetas.-----------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. BERNARDINO PICALLO MÍGUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 163 de Oza, situada en Ribas, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Gumersindo Pichel Ferro, situando a edificación no
lugar aprobado na autorización previa e non puidendo comeza-las obras mentres non presente no
concello o correspondente proxecto de execución.--------------------------------------------------------b) A D. JOSÉ ANTONIO PORTO CAO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Ramallosa-Lucí, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.-------------------------------------c) A Dª PURIFICACIÓN VÁZQUEZ SEGADE, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa leira situada en Guldrís-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.------------------------------d) A D. ANTONIO SALGADO GÓMEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Vilanova-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, e construíndo o valado á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da pista.------------------------------------------------------e) A D. ENRIQUE FUENTES BREA, para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº
161-2 de Reis, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
polo arquitecto D. J. Alberto Iglesias.-----------------------------------------------------------------------f) A D. JOSÉ LAREO PARCERO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira
situada en Lucí, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó pro- xecto presentado, redactado
pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, e construíndo o valado á distancia mínima de 4
metros a contar do eixe da vía pública.----------------------------------------------------------------------g) A D. MANUEL NIETO AMATE, para construír unha vivenda unifamiliar nas fincas
1273-1274 de Calo, situadas en Cornide, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.------------------------------h) A Dª MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS VILARIÑO, para construír un valado de
200 m/l na finca 25-p-1 de Rarís, situada en Sestelo, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente
entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------i) A D. MIGUEL BLANCO FRANCISCO, para construír un valado de 90 m/l entre lindeiros, na súa leira situada en Vilar do Bispo-Lampai.-----------------------------------------------------

l) A D. JUAN LORENZO SÁNCHEZ, para construír un valado de 20 m/l na finca nº
1195 de Cacheiras, situada en Guldrís, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar
do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata
o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e
a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------------------------m) A D. CAMILO CASAL GARCÍA, para arranxo da cuberta, de 140 m2 e peche dun
balcón de 4 m2, da súa vivenda situada en Lamas-Bamonde, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------n) A D. MANUEL VINSEIRO SÁ, para construír unha rampla de 10 metros para acceso
á súa finca situada en Catro Camiños-Recesende, debendo instalar tubería de 40 cm. de diámetro
separada 4,5 metros do eixe da pista, e situa-lo pavimento nivelado á mesma altura có firme da
pista entre o borde desta e o cerramento da leira.----------------------------------------------------------ñ) A Dª CONSUELO MONTES ORTIGUEIRA, para construír unha rampa de 6 metros
para acceso á finca nº 181-1 de Luou, situada en Regoufe, debendo instalar tubería de 40 cm. de
diámetro separada 4,5 metros do eixe da pista, e situa-lo pavimento nivelado á mesma altura có
firme da pista entre o borde desta e o cerramento da leira.-----------------------------------------------o) A D. ARTURO MIDÓN MARTÍNEZ, para construír unha rampa para acceso á finca
nº 157 de Cacheiras, situada en Penelas, debendo instalar tubería de 40 cm. de diámetro separada
4,5 metros do eixe da pista, e situa-lo pavimento nivelado á mesma altura có firme da pista entre
o borde desta e o cerramento da leira.-----------------------------------------------------------------------p) A D. JOSÉ RIVAS PEREIRA, para construír un estanque para uso privado na súa leira
situada en Ramallosa-Lucí, debendo retranquealo 3 metros ós lindes con outras fincas e 8 metros
ó eixe da vía pública.-------------------------------------------------------------------------------------------q) A Dª DOLORES ONS CASTRO, para construír un estanque para uso privado na súa
leira situada en Insua-Luou, debendo retranquealo 5 metros ós lindes con outras fincas e 8 metros
ó eixe da vía pública.-------------------------------------------------------------------------------------------r) A Dª MARÍA ELENA NOGUEIRA RIVADULLA, para construír un estanque de 40
m2 para uso privado e un galpón de 24 m2 para uso auxiliar da vivenda, na finca nº 215 de
Cacheiras, situada en Cacheiras, debendo retranquear ambas obras un mínimo de 5 metros ós
lindes con outras leiras e 8 metros ó eixe da vía pública.-------------------------------------------------s) A D. JOSÉ MANUEL VEIGA LANDEIRA, para arranxo da cuberta de 80 m2 e revestimento exterior de140 m2 da súa vivenda e construcción dun valado de 40 m/l na finca nº 972 de
Cacheiras, situada no Espiño, debendo realiza-las obras na vivenda sen modifica-lo volume
actual da edificación e sen que afecten á estructura desta, e edifica-lo valado á distancia mínima
de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.----------------------------------------------------------------t) A D. CARLOS VILARES PÉREZ, para efectuar movemento de terras de 200 m3 na
finca nº 197 de Cacheiras, situada en Montouto, debendo realizalo respectando a canle existente
na finca.----------------------------------------------------------------------------------------------------------u) A Dª ANA BELÉN VIÑO VAAMONDE, para instalar unha fosa séptica na finca nº
697 de Calo, situada na Xesta, debendo instalar fosa séptica homologada, con sistema de filtrado
independente, e colocala á distancia mínima de 5 metros a contar dos lindes con outras leiras, 8
metros do eixe da vía pública e 25 metros de calquera pozo, fonte ou manantial.--------------------v) Á CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DA XUNTA DE GALICIA, para a realización do proxecto de restauración da cuberta vexetal e control da erosión en zonas especialnte degradadas da rede hidrográfica do norte de España, no tramo que afecte a este concello,
mediante a corrección de ladeiras e cabeceira do regato de Cobas, no concello de Teo, debendo
realiza-las obras axustándose estrictamente ó proxecto técnico presentado.----------------------------

4.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.-Visto o expediente
tramitado a instancia de "ANACOS DISEÑO TEXTIL, S.L.", veciño de Santiago, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a COMERCIO DE
VENDA DE CONFECCIÓN nun local situado en Aido-Luou deste concello.-----------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de Dª MARÍA CARMEN ZAS BREY, nº 1919 de data 3 dos actuais, no que expón que
pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café Bar Especial denominado "Trébol", situado en
Flrida-Rarís do cal é titular D. José Manuel Pérez Balado, polo que solicita o cambio de titularidade, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos catro membros asistentes, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que
foi concedida a primitiva licencia.---------------------------------------------------------------------------6.- REALIZACIÓN DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou acomete-las seguintes obras:------------------------------------------------------------------------a) Instalación dun parque e colocación dunha marquesina en Sestelo-Rarís.-----------------b) Afirmado do camiño que vai desde a pista de Olveira ata a residencia de anciáns,
segundo presuposto redactado polo arquitecto técnico municipal.--------------------------------------c) Instalar un parque en Coto-Bamonde.-----------------------------------------------------------d) Construcción dunha pista polideportiva en Teo, segundo presuposto redactado polo
arquitecto técnico municipal.---------------------------------------------------------------------------------e) Colocación de seis bancos en Folgueiras-Calo.------------------------------------------------f) Instalación de teléfono no centro de saúde de Calo.-------------------------------------------7.- AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E TRANSPORTE.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou:----------------------------------------------------------a) Conceder 50 bolsas de 12.000 pts. para alumnos de educación infantil, 120 bolsas de
15.000 pts. para alumnos de educación primaria e 1º ciclo de E.S.O. e 60 bolsas de 24.000 pts.
para alumnos de 2º ciclo de E.S.O., F.P., B.U.P., C.O.U., bacharelato e estudios universitarios.--b) Conceder axudas para transporte a alumnos matriculados en centros públicos de FP-2,
B.U.P., E.S.O. e bacharelato.---------------------------------------------------------------------------------As condicións para acceder ás axudas de libros e transporte, así como os criterios de
selección de beneficiarios destas son os que figuran no expediente e serán publicados, xunto con
toda a información necesaria, nun bando da Alcaldía.----------------------------------------------------As axudas serán adxudicadas pola comisión municipal que se constituirá para o efecto.--8.- CERTIFICACIÓN DE OBRA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos
catro membros asistentes, acordou aproba-la certificación nº 1 da obra "Centro de Educación Infantil (1º ciclo) nos Tilos, redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela por importe de
tres millóns duascentas corenta e tres mil novecentas vintetrés pesetas.-------------------------------9.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
corenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 24 DE SETEMBRO DE 1998.------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintecatro de setembro de mil novecentos noventa e
oito.-------------------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de levar a cabo a sesión extraordinaria convocada para este día.---------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.-----------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "JOYERÍA DE FRANCISCO", por un trofeo para o concursode tiro ó plato de
Padrón ("Torneo Pascua"), vintenove mil pesetas.--------------------------------------------------------b) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por equipaxe para o equipo participante no I
Torneo intermunicipal de fútbol-sala, celebrado en Boqueixón, corenta mil novecentas pesetas.--c) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio, mil seiscentas vintenove pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------d) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio, cinco mil
setecentas noventa e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------e) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio, catro mil
oitocentas oitenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------f) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, tres mil catrocentas dez pesetas.--g) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados
no colexio da Ramallosa, duascentas noventa e sete mil catrocentas vintecatro pesetas.------------h) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados
no colexio de Calo, trescentas trinta mil duascentas cincuenta e dúas pesetas.------------------------i) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados
no colexio dos Tilos, cento corenta e unha mil cincocentas vinte pesetas.-----------------------------l) A "EXCLUSIVAS VILA, S.L.", por instalación dunha alarma na escola-obradoiro,
trescentas corenta e sete mil cento oitenta e oito pesetas.--------------------------------------------------

m) A "EXCLUSIVAS VILA, S.L.", por instalación dunha alarma na antiga escola das
Galanas, duascentas setenta e oito mil cento sesenta e oito pesetas.------------------------------------n) A "EXCLUSIVAS VILA, S.L.", por instalación dunha alarma na nave de Lucí, trescentas vintetrés mil catrocentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------ñ) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra de Oza,
vintesete mil cincocentas seis pesetas.-----------------------------------------------------------------------o) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra en
Santa Eufemia-Oza, sesenta e unha mil trescentas vintecinco pesetas.---------------------------------p) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza de xardíns públicos (mes de
agosto), catrocentas sesenta e catro mil pesetas.-----------------------------------------------------------q) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Fontiñas (Santiago), incluso espera, tres mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------r) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------s) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe de Outeiro a Ramallosa, por
asuntos do departamento social, mil pesetas.---------------------------------------------------------------t) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible subministrado para
vehículos municipais, cincuenta e tres mil duascentas sesenta e cinco pesetas.-----------------------u) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por aceite para o vehículo de extinción
de incendios, mil cen pesetas.---------------------------------------------------------------------------------v) A "NEUMÁTICOS PONTEVEA", por arranxo dunha roda da tanqueta de incendios,
dúas mil cento unha pesetas.----------------------------------------------------------------------------------x) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, catro mil sesenta e sete pesetas.---------------------------------------------z) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, cento oito mil oitocentas vinteseis pesetas.--------------------------------aa) Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA DA XUNTA DE GALICIA,
taxas por autorización de construcción en solo rústico (cemiterio municipal), vintenove mil novecentas cincuenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------ab) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por abastecemento de auga (2º trimestre de
1998), cinco millóns cincocentas once mil catrocentas oitenta e unha pesetas.-----------------------ac) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por alcantarillado (2º trimestre de 1998), tres
millóns setecentas cinco mil duascentas setenta e oito pesetas.------------------------------------------ad) A "MADERAS RAMOS MOREIRA", por taboleiros, cola, correa lixadora, correa
cepillo, tablóns e unha coitela para a escola-obradoiro, noventa e tres mil trescentas trinta e catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A "SODEXHO", por servicio de comedor prestado no campamento infantil, cento
catro mil cincocentas noventa e tres pesetas.---------------------------------------------------------------af) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras nos Tilos, setenta
e sete mil setecentas trinta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------ag) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no campo de
fútbol de Recesende, cincuenta e oito mil duascentas oitenta e dúas pesetas.-------------------------ah) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Balcaide e
Carballal, cincuenta e seis mil seiscentas sesenta e seis pesetas.----------------------------------------ai) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.",. por materiais subministrados para obras na
escola de Bamonde, setenta e seis mil duascentas noventa e seis pesetas.-----------------------------al) A "RODIÑAS MILLADOIRO, S.L.", por oito bancos curvos para a urbanización San
Saturniño, duascentas vintedúas mil setecentas vinte pesetas.-------------------------------------------am) A Dª MARÍA ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de
Pontevea (mes de agosto), corenta mil pesetas.------------------------------------------------------------an) A "TÓRCULO ARTES GRÁFICAS, S.A.L.", por fotocopias, plastificado e encapsulado, tres mil setecentas setenta e seis pesetas.----------------------------------------------------------añ) A "FORJASA", por vinte tacos, dez mil oitocentas cincuenta e oito pesetas.------------

ao) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro de saúde de Ameneiro
(mes de maio), corenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------ap) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro de saúde de Ameneiro
(mes de xuño), corenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------aq) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro de saúde de Ameneiro
(mes de xullo), corenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------ar) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro de saúde de Ameneiro
(mes de agosto), corenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------as) A "COTELGA", por materiais de aseo subministrados para escolas, seis mil
seiscentas oitenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------at) A "GRAFIDEZA", por sobres e papel para a fotocopiadora, fax, impresoras e oficinas,
cento sesenta e cinco mil duascentas noventa e catro pesetas.-------------------------------------------au) A "DEPORTES CANEDA", por trofeos subministrados para a festa do cabalo,
setecentas corenta e unha mil duascentas pesetas.---------------------------------------------------------av) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de transporte de Camporrapado á Estrada con
alumnos da escola-obradoiro, vinte mil pesetas.-----------------------------------------------------------ax) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras na casa do
concello, catorce mil seiscentas quince pesetas.-----------------------------------------------------------az) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras na nave de
Lucí, cincuenta e catro mil setenta e seis pesetas.----------------------------------------------------------ba) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras na fonte de
Francos, nove mil seiscentas vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------bb) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Santa
Eufemia-Oza, oito mil oitenta e unha pesetas.-------------------------------------------------------------bc) A "SONIDO E IMAGEN", or tres proxeccións cinematográficas dentro do programa
"Noite de cine", cento sete mil cen pesetas.-----------------------------------------------------------------bd) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de transporte a Abanqueiro y Pontecesures, para
a ruta xacobea do mar de Arousa e Ulla, cento trinta e tres mil setecentas cincuenta pesetas.------be) A "EXPRÉS DE VEA", por transporte de participantes no campamento infantil, cento
vinteoito mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------bf) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.", por pintura, mil seiscentas noventa e catro pts.--bg) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais subministrados para obras na casa do
concello (10.670 pts.), matamoscas para as oficinas municipais (2.640 pts.) e bebidas para as xornadas de clausura das escolas deportivas municipais (10.400 pts.), vintetrés mil setecentas dez
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bh) A "MULTICENTRO PERNAS", por vestiario e materiais subministrados para os
grupos de pronto auxilio, setenta e seis mil setecentas trinta e unha pesetas.--------------------------bi) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga (15.690 pts.) e materiais de limpeza
(17.305 pts.) subministrados para escolas, trinta e dúas mil novecentas noventa e cinco pesetas.-bl) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga subministrada para escolas, catro mil duascentas noventa pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------bm) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais e vestiario subministrados para os
grupos de pronto auxilio, vintesete mil seiscentas cincuenta pesetas.----------------------------------bo) A "MULTICENTRO PERNAS", por utensilios para os obreiros municipais, dez mil
trescentas cincuenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------bp) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga subministrada para escolas, dezaseis mil
setecentas sesenta e catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------bq) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais subministrados para o programa
"Avós na escola", trinta e tres mil trescentas setenta e dúas pesetas.-------------------------------------

br) A "J. TEO AMATE", por materiais subministrados para obras no campo de fútbol de
Recesende (13.221 pts.), beirarrúas da pista do cemiterio de Cacheiras (18.160 pts.), casa do
concello (30.620 pts.), San Saturniño (565 pts.) e nave de Lucí (275 pts.), e raticida para o
colexio da Ramallosa (4.985 pts.), sesenta e sete mil oitocentas vinteseis pesetas.-------------------bs) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais para o tractor, dúas mil novecentas
oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------bt) A "TALLERES J. Y M. FERNÁNDEZ, S.L.", por alugueiro do vehículo de extinción
de incendios (mes de agosto), cento trinta e tres mil catrocentas pesetas.------------------------------bu) A "GRAFIDEZA, S.L.", por rifas para a festa do cabalo, corenta e cinco mil duascentas corenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------bv) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por materiais para obreiros municipais, dúas mil setenta
e unha pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------bx) A "LOBELLE, S.L.", por alugueiro do vehículo de extinción de incendios (mes de
agosto), duascentas tres mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------bz) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no campo de
fútbol de Bamonde, cento vintesete mil cincocentas oitenta e oito pesetas.---------------------------ca) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras nos Tilos, trescentas dúas mil cincocentas once pesetas.------------------------------------------------------------------cb) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no campo de
fútbol de Recesende, catrocentas oitenta e oito mil pesetas.---------------------------------------------cc) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na fonte de
Bustelo (31.749 pts.) e Outeiro-Oza (170.671 pts.), duascentas dúas mil catrocentas vinte pts.----cd) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no campo de fútbol de Recesende (57.820 pts.), Carballal (6.670 pts.) e teleclube da Ramallosa (1.508 pts.),
sesenta e cinco mil novecentas noventa e oito pesetas.---------------------------------------------------ce) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por cambio de aceite, filtros e arranxo do tractor
(17.342 pts.) e da furgoneta do concello (27.724 pts.), corenta e cinco mil sesenta e seis pesetas.-cf) A "GALEGA DE PUBLICIDADE", por gravación de camisetas para o campamento
infantil, doce mil trescentas vintecinco pesetas.------------------------------------------------------------cg) A "GESTETNER", facturación por fotocopias (mes de agosto), vintecinco mil cento
setenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ch) A "COMERCIAL SILVA SANTIAGO, S.L.", por tres reixas con marco para canalizacións de pluviais, catorce mil cincocentas cincuenta e sete pesetas.--------------------------------ci) A "GRAFIDEZA, S.L.", por sobres e cartas impresos, oitenta e cinco mil novecentas
noventa e unha pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------cl) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce do aparcadoiro do
campo de festas de Luou (43.036 pts.) e do parque infantil de Vilar de Calo (15.370 pts.), cincuenta e oito mil catrocentas seis pesetas.------------------------------------------------------------------cm) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños de
Luou, cincocentas sesenta mil setecentas cincuenta pesetas.---------------------------------------------cn) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños en
Calo, duascentas trinta e catro mil corenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------cñ) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños en
Calo, cento noventa e tres mil novecentas vintenove pesetas.-------------------------------------------co) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños en
Calo, trescentas setenta e catro mil cincocentas oitenta e sete pesetas.---------------------------------cp) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños en
Calo, trescentas quince mil oitocentas dez pesetas.--------------------------------------------------------cq) A "M. CERUELO", por mobiliario para a escola-taller, novecentas cincuenta e nove
mil vintesete pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------cr) A "M. CERUELO", por rollos de números para turno, mil trescentas cincuenta e oito
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cs) A D. JAIME BLANCO PAZOS, por arranxos de fontanería realizados no teleclube da
Ramallosa, setenta e tres mil oitocentas noventa e catro pesetas.---------------------------------------ct) A "MADERAS RAMOS MOREIRA, S.L.", por taboleiros e tablóns subministrados
para a escola-obradoiro, cen mil cincocentas oitenta e nove pesetas.-----------------------------------cu) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.", por pintura subministrada para a nave de Lucí,
dúas mil catrocentas vintesete pesetas.----------------------------------------------------------------------cv) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Bamonde o día
15-8-98, cento dezaseis mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------cx) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Lampai o día
17-8-98, cento dezaseis mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------cz) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Luou o día 15-8-98,
cento dezaseis mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------da) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no teleclube da Ramallosa, nove mil setecentas noventa e cinco pesetas.-----------------------------------------db) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras na pista do
cemiterio de Cacheiras, tres mil setenta e catro pesetas.--------------------------------------------------dc) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por servicio de camión para obras no San Martiño,
nove mil setecentas corenta e catro pesetas.----------------------------------------------------------------dd) A "TOPODEX, S.C.", por realización do perfil lonxitudinal nos ríos Tella e Santa
Lucía, catrocentas noventa e tres mil pesetas.--------------------------------------------------------------de) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade da festa do cabalo, cento
catro mil catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------df) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por dúas cantimploras, sete mil cento quince pts.-dg) A "SILVA PARAMÁ, S.L.", por pezas para a desbrozadora, vinteseis mil oitocentas
setenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------dh) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas en Oza,(1.909.592
pts.) Requián (13.920 pts.) e reposición de tapa de rexistro en Pontevea (11.600 pts.), un millón
novecentas trinta e cinco mil cento doce pesetas.----------------------------------------------------------di) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras no aparcamento dos Tilos
(440.626 pts.), Oza (1.138.021 pts.), pista do cemiterio de Cacheiras(184.150 pts.) e desmonte e
limpeza de terreos en Reis (186.180 pts.), un millón novecentas corenta e oito mil novecentas setenta e sete pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------dl) A "GRÁFICA DE ASTURIAS, S.L.", por material de oficina, doce mil cincocentas
oitenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------dm) A "COMERCIAL PARDAL, S.L.", por pintura, cinco mil duascentas dezasete pts.--dn) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais para o campo de aventura, vintecinco
mil novecentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------dñ) A "COPY ESTUDIO, S.L.", por fotocopias de planos, dúas mil novecentas setenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------do) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
mil oitocentas dez pesetas.------------------------------------------------------------------------------------dp) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
oito mil trescentas vinteseis pesetas.-------------------------------------------------------------------------dq) A FENOSA, por alumado público, novecentas corenta pesetas.---------------------------dr) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, noventa e
tres mil novecentas sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------ds) A FENOSA, por luz de escolas, noventa e seis mil catrocentas sesenta e sete pesetas.dt) A FENOSA, por alumado público, catrocentas unha mil oitenta e catro pesetas.--------

du) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para a escola-obradoiro, cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------dv) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición do concello (mes de setembro), tres mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------dx) A FENOSA, por luz de escolas, vintecinco mil seiscentas noventa e tres pesetas.-----dz) A FENOSA, por luz de escolas, duascentas catro mil setecentas noventa e seis pts.---3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, para movemento de terras de 500 m3 en
"Leira da Fonte", situada en Regoufe-Luou, debendo constituír en arcas municipais unha fianza
por importe de 120.000 pts. para responder do estado do firme da vía pública por mor das obras.b) A D. JOSÉ FUENTES PÉREZ, para arranxo do tellado da súa vivenda situada en Cachóns-Oza, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que
afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------c) A D. GABRIEL ÁNGEL BARROS GONZÁLEZ, para arranxo da cuberta e de catro
ventás da súa vivenda situada en Vilar, 26-Teo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------d) A Dª MERCEDES CASTRO TABOADA, para forxado de placa no faiado e substitución da cuberta na súa vivenda situada en Cacheiras nº 58-Cacheiras, debendo realiza-las obras
sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------e) A D. JESÚS GERMÁN COUTO ANIDO, para construír un galpón de 30 m2 adosado
á súa vivenda situada en Monte-Cacheiras, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros ós
lindes con outras leiras e 8 metros ó eixe da vía pública e cumpri-las condicións das Normas
Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U., que serán
exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4
metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente con respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela neta e un límite de 50 m2.f) A D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ, para construír un galpón agrícola de 30
m2 na súa leira situada en Ramallosa-Lucí, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros ós
lindes con outras leiras e 6 metros ó eixe da vía pública e cumpri-las condicións das Normas
Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T.(G-2), que
serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4
metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente con respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.--g) A D. MANUEL HORACIO MONTES CARBAJAL, para construír un valado de 170
m/l na finca nº 450 de Luou, situada en Insua, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros
a contar do eixe da vía pública principal e de 4 metros do eixe da existente na parte posterior da
finca, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A Dª MARÍA ISABEL VIQUEIRA GARCÍA, para construír un valado de 37 m/l na
finca nº 1207 de Cacheiras, situada en Guldrís, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros
a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta.--------------------------------------------------------------------------------i) A Dª DOLORES PALLAS PICÓN, para construír un valado de 195 m/l e 2,10 m. de
altura na parte que linda con Ames, na finca nº 2 de Calo, situada en Vilar de Calo, debendo
edificalo á distancia mínima de 7,5 metros a contar do eixe da vía pública na fronte sur da
parcela, consonte a cesión de vial para ampliación da vía pública, e a 4 metros do eixe da pista

que separa os concellos de Teo e Ames, situando a base do muro á mesma altura cá pista e
desprazando a cuneta ata o valado construído.-------------------------------------------------------------l) A D. BENITO A. LÓPEZ DE ABAJO R., para construír un valado de 143 m/l na súa
leira situada en Castres-Oza, debendo edificalo á distancia mínima de 1,50 metros a contar do
borde da presa de regadío á que dá fronte polo oeste, sen afecta-lo cauce da mesma.----------------m) A D. JOSÉ MARÍA PÉREZ SESMONDE, para cambio de lugar dun poste de alumado público a fin de amplia-la entrada á súa finca situada en Regoufe-Luou.--------------------------n) A Dª MARÍA DEL PILAR BARRÓS NAVEIRA, para modifica-lo retranqueo a lindes
do estanque que proxecta construír en Igrexa-Luou, por estar situado en solo non urbanizable
NT-G2, debendo situalo á distancia mínima de 3 metros a contar dos lindes con outras fincas.---ñ) A D. JOSÉ MANUEL RIVERA OTERO, para construír unha vivenda unifamiliar nas
fincas 451-452-453 de Luou, situadas en Bustelo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Teresa Táboas Valeiro, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------o) A Dª DIVINA BOQUETE NAVARRO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Recesende, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Manuel Cid e D. Javier Rivadulla.---------------------------------p) A D. AURELIO EIRAS PAREDES, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Recesende, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.----------------------------------------------------q) A D. BENIGNO DE LA TORRE SAAVEDRA, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Guldrís-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Álvarez-Ude de la Torre.-------------------r) A "VIVIENDAS TEO, S.L.", para construír un edificio de vivendas (bloque C) en
Montouto-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, non puidendo comeza-las obras mentres non
presente no concello o proxecto de execución (que recollerá a rede de saneamento en sistema
separativo) e o nomeamento dos técnicos directores de obra, tendo en conta a protección de 5
metros sobre o cauce existente e coa obriga de liquida-lo 10% de aproveitamento urbanístico de
acordo coa taxación vixente a razón de 12.400 pts/m2 e debendo aporta-los escritos ós que fai
referencia o artigo 40 do Regulamento de xestión urbanística.------------------------------------------s) A D. ROBERTO RODRÍGUEZ TORAL, en representación de D. Manuel Lorenzo
Caritón e outro, para construír vintecinco vivendas en Ameneiro-Calo, debendo edificalas
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Pena
Rey, non puidendo comeza-la obra mentres non nomee ante o concello os técnicos directores
dela, e coa obriga de executa-la rede de saneamento con sistema separativo, instalar estación
depuradora con capacidade suficiente para as 25 vivendas, mentres non entre en funcionamento a
rede municipal de saneamento de augas residuais, doutar ás vivendas de auga potable con sistema
autónomo, con caudal e sistema de depuración adecuados e liquida-lo importe do aproveitamento urbanístico de acordo coa taxación aprobada no concello, a razón de 6.000 pts./m2.--------4.- CAMBIO DE VEHÍCULO DUNHA LICENCIA DE AUTOTURISMOS.- Dada
conta de escrito de D. Ramón Cea Ferreiro, nº 2061 de data 22 dos actuais, no que comunica o
cambio do turismo que estaba afecto á licencia de autoturismo clase B número 12 deste concello, o Volkswagen Passat matrícula C-5518-AC, polo de nova adquisición marca Mercedes
modelo 300-D Automatic matrícula C-5969-BY, polo que procede a baixa como de servicio
público do primeiro dos vehículos citados e a alta do segundo, a Comisión de Goberno dáse por
enteirada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concede-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) A VECIÑOS DE FRANCOS (VILAR DE ARRIBA), para arranxo da traída de augas
do lugar, catrocentas mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------b) Ó CLUBE CICLISTA LUOU, a conta da subvención anual para instalacións e actividades deportivas, duascentas cincuenta mil pesetas.------------------------------------------------------c) Á SOCIEDADE RECREATIVA DE CALO, a conta da subvención anual para instalacións e actividades deportivas e culturais, un millón de pesetas.----------------------------------------d) Ó PADROADO DOCEMITERIO DE CALO, para construcción dun depósito de cadáveres-fogar mortuorio, un millón cincocentas mil pesetas.-----------------------------------------------6.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:--------------------------------a) Certificación nº 1 da obra "Acceso a Lampai", redactada polo enxeñeiro D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez por importe de tres millóns novecentas sesenta e sete mil oitocentas catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Certificación nº 2 da obra "Acceso a Lampai", redactada polo enxeñeiro D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez por importe de un millón dúas mil cento noventa e seis pesetas.-------------c) Certificación nº 2 da obra "Construcción do centro sociocultural e da terceira idade do
concello de Teo", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela por importe de tres
millóns duascentas vintetrés mil setecentas setenta e sete pesetas.--------------------------------------7.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D. NICANOR CAJARAVILLE BELLO, veciño de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a COMERCIO Ó POR
MENOR DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS E VENDA DE PRODUCTOS SANITARIOS nun
local situado en Ramallosa-Lucí deste concello.-----------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------8.- PROGRAMA REENCONTROS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acordou:---------------------------------------------------------------------------------------------a) Conceder unha subvención de cento catorce mil pesetas a cada unha das persoas que
se citan a continuación (nacidas neste concello e residentes na actualidade na Arxentina), para
participar no Programa "Reencontros":----------------------------------------------------------------------- María Gallego Canabal, que viaxará de xeito gratuíto, por facerse cargo da diferencia do
custo da viaxe a Xunta de Galicia e a Sociedade Parroquial de Vedra.---------------------------------- María Josefa Mata Sánchez, que deberá aporta-la contía de catrocentos dólares.----------- Manuel Cajaraville, que deberá aporta-la contía de catrocentos dólares.--------------------- María del Socorro Carbia Vilar, que deberá aporta-la contía de catrocentos dólares.-----Quedan excluídos deste programa:------------------------------------------------------------------- María del Carmen Ferro Estévez e o seu cónxuxe Camilo José de la Iglesia Torres, por
non poder participar no programa por problemas familiares.--------------------------------------------- Digna María Dolores Estévez Tejo, por atoparse en España como participante noutro
programa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Aproba-lo gasto da remisión das pasaxes de avión ós domicilios dos catro participantes
no programa.------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------9.- TRANSPORTE Ó INSTITUTO DE CACHEIRAS.- Visto escrito da Sra. Directora do Instituto de Ensino Secundario de Cacheiras, no que expón a necesidade de transporte
para os alumnos do citado centro, manifestando que cunha cota de 3.000 pts. mensuais por
alumno se cubriría aproximadamente a metade do custo dos tres autobuses necesarios, que ascende a 8.000.000 pts. por curso escolar, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda subvenciona-lo transporte escolar ó instituto de Cacheiras coa cantidade de 4.000.000 pts.
10.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- Vistas as propostas redactadas polo técnico municipal de deportes, que constan no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda a realización das seguintes actividades deportivas durante o curso 1998-99:----a) Escola de tenis, a celebrar no polideportivo de Calo.-----------------------------------------b) I Liga de fútbol sala, con participación de oito equipos.--------------------------------------c) Escolas deportivas municipais, coas actividades de baloncesto e futbito para os alumnos dos colexios de Calo e Ramallosa, baloncesto para os dos Tilose ximnasia de mantemento
para adultos nos tres centros.----------------------------------------------------------------------------------11.- INSTALACIÓN DUN STAND DO CONCELLO EN "TURISPORT".- Tamén
por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acorda a instalación dun stand do concello na feira "Turisport", a celebrar en Silleda os días 30 de setembro ó 4 de outubro de 1998, cun
custo de 224.861 pts., que inclúe alugueiro de espacio, seguro obrigatorio, alugueiro do stand,
enerxía eléctrica e alugueiro de mobiliario (unha mesa, unha estantería e un mostrador).-----------12.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 29 DE SETEMBRO DE 1998.------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintenove de setembro de mil novecentos noventa e
oito.-------------------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para este día.---------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquiez.------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte---------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A D. MANUEL VALIÑO CALO, por area, cemento e portes de dúas marquesinas,
duascentas dezanove mil novecentas trinta e seis pesetas.------------------------------------------------b) A D. JUAN B. ALLER SUÁREZ, paor marcado e pintado dos campos de fútbol-sala,
baloncesto e futbito de Recesende, cincocentas catro mil seiscentas cincuenta pesetas.-------------c) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, duascentas oitenta e dúas mil oitocentas oito pesetas.--------------------------------------------------------------d) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras en camiños de Calo (224.750
pts.), Cacheiras (414.700 pts.), desmonte onda a nave de Lucí (160.660 pts.) e colocación de
sinais no concello (69.600 pts.), oitocentas sesenta e nove mil setecentas dez pesetas.--------------e) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos e/ou drenaxe en
Calo (913.500 pts.), Cacheiras (182.816 pts.) e Lucí (41.760 pts.), un millón cento trinta e oito
mil setenta e seis pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------f) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por acondicionamento do campo de fútbol
de Rarís ((348.000 pts.), desmonte do muro do campo de festas de Santa Eufemia-Oza (18.850
pts.) e colocación de arqueta onda o campo de festas de Teo (16.240 pts.), trescentas oitenta e
tres mil noventa pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------g) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación nº 1 da obra "Acceso a Lampai" (P.I-E.L.-98), tres millóns novecentas sesenta e sete mil oitocentas catro pesetas.--------------h) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación nº 2 da obra "Acceso a Lampai" (P.I.E.L.-98), un millón dúas mil cento noventa e seis pesetas.-------------------------------------

i) A "CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.", certificación nº 2 da obra "Construcción centro sociocultural e da terceira idade de Teo, 5ª fase", tres millóns duascentas vintetrés mil
setecentas setenta e sete pesetas.-----------------------------------------------------------------------------l) A "M. CERUELO", por material escolar para a escola-obradoiro, noventa mil seiscentas trinta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------m) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por seguro de accidentes do persoal e alumnos da
escola-obradoiro, cento setenta e tres mil trescentas cincuenta e dúas pesetas.-----------------------n) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por seguro de responsabilidade civil da escola-obradoiro, corenta e sete mil novecentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------ñ) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por lavado da furgoneta da escola-obradoiro, cincocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------o) A "GUILBERTO ESPAÑA, S.A.", por material de oficina para a escola-obradoiro,
sesenta e dúas mil oitocentas dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------p) A "CAMIGA, S.A.", por alugueiro da fotocopiadora da escola-obradoiro (mes de agosto), vintecinco mil cincocentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------q) A "MULTICENTRO PERNAS, S.L.", por ferramenta para a aula de cantería da escola-obradoiro, duascentas cincuenta e sete mil duascentas oitenta e nove pesetas.---------------------r) A "MULTICENTRO PERNAS, S.L.", por ferramenta para a aula de xardinería da escola-obradoiro, cento corenta e sete mil seiscentas noventa e tres pesetas.----------------------------s) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por ferramenta para a aula de albanelería da escola-obradoiro, duascentas setenta e cinco mil oitocentas noventa pesetas.---------------------------------------t) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por ferramenta para a aula de carpintería da escola-obradoiro, trescentas sesenta e cinco mil novecentas setenta e catro pesetas.-------------------------------u) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de imprenta para a escola-obradoiro, sesenta e
dúas mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------v) A "AUTOS BREA, S.L.", por alugueiro da furgoneta da escola-obradoiro (mes de
xullo), cento vinteúnha mil oitocentas pesetas.-------------------------------------------------------------x) A "AUTOS BREA, S.L.", por alugueiro da furgoneta da escola-obradoiro (mes de
agosto), cento vinteúnha mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------z) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de documentos da escola-obradoiro á
Coruña (mes de xullo), dúas mil novecentas vintenove pesetas.----------------------------------------aa) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de documentos da escola-obradoiro á
Coruña (mes de agosto), dúas mil novecentas vintenove pesetas.---------------------------------------ab) A D. ADOLFO PICÁNS PICÁNS, por desprazamentos (meses de xullo e agosto),
dez mil cincocentas sesenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------ac) A Dª INÉS MONTERO VECINO, por desprazamentos (meses de xullo e agosto),
quince mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------ad) A D. JAVIER NAVEIRA VÁZQUEZ, por desprazamentos (meses de xullo e agosto),
dezaseis mil oitocentas vintecatro pesetas.------------------------------------------------------------------ae) A D. JAVIER NAVEIRA VÁZQUEZ, suplidos por copias de chaves da casa da cultura de Camporrapado-Boqueixón, catro mil duascentas pesetas.---------------------------------------af) A D. ADOLFO PICÁNS PICÁNS, suplidos por copias de chaves da escola-obradoiro,
mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A Dª SUSANA MÉNDEZ GONZÁLEZ, para apertura dun portal de 3 m/l no valado
existente, e movemento de terras duns 20 m3 arredor da vivenda, na finca nº 1082 de Cacheiras,
situada en Pedrouso, debendo colocar, na lonxitude do portel, tubos de 40 cm. de diámetro pegados ó valado existente e á mesma altura có firme da pista.-----------------------------------------------b) A D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, para excavación e recheo de 2000 m3 con zahorra e

construcción dun valado entre lindeiros nas fincas 153 e 157-2 de Calo, situadas en
Reborido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. ANTONIO REY FUENTES, para construír un valado de 60 m/l na finca nº 653
de Luou, situada no Aido, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. MANUEL ALBORÉS BUJÁN, para construír un valado de 190 m2 na finca nº
1728 de Calo, situada en "Rasoeira"-Oseve, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública principal e a 4 metros do eixe da secundaria, situando a base do
muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con
zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-------------------------e) A D. MANUEL QUERENTES GARCÍA, para construír un valado de 290 m/l nas
fincas 205 e 206 de Reis, situadas en "Corguiños"-Freiría, debendo edificalo á distancia mínima
de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------------------------------f) A D. HIGINIO MARQUÉS GALLO, para construír un valado circundando a finca
64-65/2 de Cacheiras, situada en Cobas, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública principal e de 3 metros do eixe da pista de servicio a fincas sen
saída, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A D. JOSÉ FRANCO ÁLVAREZ, para construír un valado de 160 m/l e un galpón de
30 m2 nas fincas 1472, 1473-1 e 1473-2 de Calo, situadas na Pedreira, debendo edifica-lo valado
á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, 3 metros ó eixe da pista de acceso
á finca 1473-2 e 5 metros ó borde do regato na zona P.F., situando a base do muro á mesma
altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada
o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e o galpón construirase á distancia
mínima de 3 metros a contar dos lindes das fincas, e será obrigatoriamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non
superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 3% da parcela neta e un límite de 30 m2.---------------------------------------------------------------h) A Dª JOSEFINA BARREIRO BLANCO, para construír un galpón de 30 m2 para usos
auxiliares da vivenda, na finca 1082-A de Cacheiras, situada en Pedrouso, debendo edificalo á
distancia mínima de 3 metros a contar dos lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe
da vía pública, e cumprirá as condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións
adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa,
cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de
cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a
calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación
máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.---------------------------------------------i) A D. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ NOVO, para arranxo da cuberta, cambio de seis
ventás e repicado da fachada da súa vivenda situada en Chaves-Lucí, debendo realiza-las obras
sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------l) A D. SANTIAGO COUGIL PÉREZ, para substitución dunha ventá de poliéster por
outra tipo Velux na cuberta do edificio U1C-A dos Tilos, situada na rúa do Ameneiro, debendo
realiza-las obras sen que afecten á estructura da edificación.---------------------------------------------

m) A D. JOSÉ LUIS DOVAL BERNARDO, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa finca situada en "Balteiro", lugar de Guldrís-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Ladislao Gallego Villanueva, e
non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de
execución.--------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. MANUEL BLANCO OLIVEIRA, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Rarís-Rarís, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. José Carlos Sanchidrián Peregil.------------------------------------------ñ) A D. SANTIAGO ÓSCAR CANITROT GÓMEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa finca situada en Cepeda-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-----------o) A D. JUAN JESÚS VALIÑO BASCOY, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 1244 de Cacheiras, situada en Lamas, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Campanero García, e non puidendo
comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.----p) A D. ISIDRO MENDOZA RIVERO, para construír dúas vivendas unifamiliares pareadas nas fincas números 8 e 9 dos Verxeles, parroquia de Oza, debendo edificalas suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Manuel Barrera López.--------4.- COMPRA DUNHA MARQUESINA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acordou a adquisición dunha marquesina para instalar en Bouñou-Rarís, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para mercala, previa consulta con alomenos tres casas subministradoras.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- COMPRA DE CANASTRAS E PORTERÍAS PARA RECESENDE.- Tamén por
unanimidade, a Comisión de Goberno acordou instalar porterías de fútbol-sala e canastras de baloncesto na pista polideportiva de Recesende, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello
para adquirilas, previa consulta con alomenos tres casas subministradoras.---------------------------6.- INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTÍS.- Igualmente por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou instalar un parque infantil en Coira-Reis e outro en Vilariño, facultando ó Sr. Alcalde para contrata-la instalación, previa consulta a tres empresas.--------------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
corenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 7 DE OUTUBRO DE 1998.---------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a sete de
outubro de mil novecentos noventa e oito.----------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria
convocada para este día.-------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.-----------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.---------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A Dª NIEVES PÉREZ REY, suplidos por gastos realizados na excursión a Madrid,
seis mil oitocentas dezasete pesetas.-------------------------------------------------------------------------b) A Dª NIEVES PÉREZ REY, pago de dietas devengadas en excursión a Madrid, oitenta e dúas mil duascentas cincuenta pesetas.-----------------------------------------------------------------c) A D. RAMÓN FERNÁNDEZ MUÑIZ, pago de honorarios por avaliación de parcelas
dos Verxeles e San Saturniño, trescentas sesenta e dúas mil cincocentas pesetas.--------------------d) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, pago de honorarios por defensa xurídica do concello no xuízo promovido por D. Manuel García Iglesias e outros contra este concello, duascentas cincuenta e sete mil catrocentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------------e) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, pago de honorarios por impugnación do recurso
de apelación interposto por D. Manuel García Iglesias e outros contra sentencia dictada o 28-2-97
polo Xulgado de Primeira Instancia nº 5 de Santiago, duascentas seis mil setecentas oito pesetas.f) A "EDITORIAL GEVER, S.A.", por libros para a biblioteca municipal ("Antonio
Cánovas del Castillo", 6 tomos), sesenta mil pesetas.-----------------------------------------------------g) A D. JOSÉ ANTONIO SALGADO GÓMEZ, por traballos extraordinarios, trinta e
catro mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------h) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por contribución urbana dunha finca de
Rarís, mil catrocentas sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------

3.- SUBVENCIÓN.- Dada conta de escrito da Agrupación deportiva "El Correo Gallego", que comunica que a XXI Carreira pedestre se celebrará en Santiago o día 25 dos actuais e
solicita unha subvención para compra de trofeos e material deportivo, a Comisión de Goberno,
por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle unha subvención de sesenta mil pesetas.-----4.- COMPRA DE SISTEMAS REPETIDORES DE TELEVISIÓN.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda contratar
con "INTELSIS" o subministro dun enlace de microondas, un sistema transmisor de 20 W, un
sistema reemisor de 5 W-3 paneles e un sistema reemisor de 5 W-2 paneles, no prezo de catro
millóns novecentas noventa e seis mil cincocentas, I.V.E. incluído.------------------------------------5.- OBRAS NUNHA PISTA.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou
levar a cabo a obra de ampliación e afirmado dunha pista de Campos-Teo, segundo memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico municipal, por importe de dous millóns cincuenta e oito
mil cento noventa e catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------6.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- Dada conta do técnico municipal de deportes
deste concello, no que comunica que a Asociación "Cruceiro de Monte" solicita unha monitora
para clases de ximnasia de mantemento de adultos durante dúas horas semanais ou ben unha subvención para que a pague a Asociación, informando o técnico municipal desfavorablemente este
asunto, por entender que se se lle concede a unha asociación as demais pedirán tamén monitores
e tamén porque moitas parroquias teñen xa este tipo de actividades e ademais existen as escolas
deportivas municipais, ás que poden asistir se o desexan, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda non acceder á solicitude formulada pola Asociación citada.------------7.- ESCRITO DA A.VV. "PARQUE MONTOUTO".- Dada conta de escrito da Asociación de Veciños "Parque Montouto", no que solicita deste concello que se leven a cabo varias
actuacións na urbanización, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
instalar unha marquesina e sinaliza-las paradas de autobús en "Parque Montouto".-----------------8.- CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN DO CENTRO SOCIOCULTURAL DE
TEO.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acorda facultar a D.
Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para a sinatura dun convenio
coa Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, pola cantidade de un millón de
pesetas, para a construcción do centro sociocultural de Teo, segundo o modelo remitido pola
Consellería, que figura no expediente.-----------------------------------------------------------------------9.- PUBLICIDADE.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a
edición de novos trípticos informativos deste concello, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente para
fixa-la cantidade de unidades necesaria e para contrata-la súa confección, previa consulta con
alomenos tres empresas.---------------------------------------------------------------------------------------10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 15 DE OUTUBRO DE 1998.--------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a quince
de outubro de mil novecentos noventa e oito.------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para este día.---------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte--------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, corenta e
dúas mil cincuenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------------b) Á XUNTA DE GALICIA, por autorización sanitaria de funcionamento da piscina dos
Tilos, dezaseis mil catrocentas sesenta pesetas.------------------------------------------------------------c) Á XUNTA DE GALICIA, por libro de rexistro sanitario da piscina dos Tilos, mil
catrocentas oitenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------d) Á XUNTA DE GALICIA, por dilixenciamento do libro da piscina dos Tilos, seiscentas sesenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------e) A FENOSA, por alumado público, tres mil setecentas trece pesetas.-----------------------f) A FENOSA, por alumado público, catorce mil setecentas corenta e cinco pesetas.------g) A "ASOREY", por enmarcado de tres pósters para o departamento de cultura, once mil
sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras en Oza (5.760
pts.), colexio da Ramallosa (55.440 pts.), Cacheiras (4.625 pts.), nave de Lucí (3.465 pts.), Bamonde (4.290 pts.) e subministro de asentos para os W.C. de catorce escolas (24.500 pts.),
noventa e oito mil oitenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------i) A "CATUFE, S.L.", por cargas para a máquina Polaroid, vintecinco mil pesetas.--------l) A "CATUFE, S.L.", por copias de fotografías, dúas mil trescentas pesetas.---------------m) A "CONSTRUCCIONES RÍO COU, S.L.", por traballos realizados no campo do San
Martiño para celebración da festa do cabalo, trescentas trinta e unha mil cento corenta pesetas.---

n) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, dezasete mil catrocentas
corenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ñ) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por reposición de xogos substraídos na escola
de Reis e onda o centro de saúde de Cacheiras, cincuenta e oito mil pesetas.-------------------------o) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por reforma do parque infantil do colexio da
Ramallosa, oitenta e sete mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------p) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por reforma dos xogos do parque infantil dos
Tilos, trescentas sesenta e oito mil oitocentas oitenta pesetas.-------------------------------------------q) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por instalación de xogos infantís en Penelas,
cento cincuenta e seis mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------r) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por instalación dun parque infantil en Folgueiras, catrocentas sesenta e catro mil pesetas.-----------------------------------------------------------------s) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", pro instalación dun parque infantil en San Saturniño, catrocentas sesenta e catro mil pesetas.-----------------------------------------------------------t) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza da aula de apoio escolar (mes de setembro), once mil seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------u) A "VIPROGA, S.A.", por servicio de vixiancia para a festa do cabalo, setenta e nove
mil novecentas oitenta e catro pesetas.----------------------------------------------------------------------v) A FENOSA, por enerxía eléctrica para edificios municipais, deportivos e escolares,
alumado público, semáforos, depuradoras, etc., cinco millóns cincocentas vinteoito mil trescentas
vintetrés pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------x) A "ABOGADOS ASESORES, S.C.", por defensa xurídica do concello no contencioso
interposto polo Padroado do Cemiterio de Luou, cento once mil cincocentas corenta e seis pts.---z) A "ABOGADOS ASESORES, S.C.", provisión de fondos para o recurso interposto
por NOUDESA contra o concello, cento seis mil novecentas cinco pesetas.--------------------------aa) A D. ISOLINO M. VALIÑO CALO, por portes de alimentos doados pola C.E.E.,
vintecinco mil cincocentas vinte pesetas.-------------------------------------------------------------------ab) A D. ISOLINO M. VALIÑO CALO, por materiais subministrados para obras en Oza
2.320 pts.), parque de Cesar (42.920 pts.) e Cacheiras (18.960 pts.), e portes varios (60.320 pts.),
cento vintecatro mil cincocentas vinte pesetas.-------------------------------------------------------------ac) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi á Coruña, por
asuntos do departamento social, once mil cincocentas dezaseis pesetas.-------------------------------ad) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ae) A "ALUMINIOS CONPEAL", por reposición de cristais rotos por máquinas municipais, quince mil oitenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------af) A "NEUMÁTICOS PONTEVEA", por arranxo dunha cuberta dunha carreta, seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------ag) Á ESTACIÓN DE SERVICIO PONTEVEA, por combustible subministrado para
vehículos municipais, corenta e tres mil seiscentas cincuenta pesetas.---------------------------------ah) Á ESTACIÓN DE SERVICIO PONTEVEA, por un tubo de graxa para máquinas
municipais, catrocentas cincuenta pesetas.------------------------------------------------------------------ai) A "DOCOBO", por material de oficina para o departamento de cultura, dúas mil
setecentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------al) A Dª MARÍA JESÚS BOULLÓN, suplidos por gastos ocasionados no campamento
por nenos usuarios do departamento social, seis mil pesetas.--------------------------------------------am) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxos de fontanería e electricidade realizados en escolas, trescentas trinta e seis mil novecentas oitenta pesetas.--------------------------------------------an) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS-NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, dezasete mil oitocentas setenta e dúas pesetas.----------------------------añ) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, cento catro mil cento vintecinco pesetas.-----------------------------------

ao) A "ALMACENES J. VILLAVERDE", por utensilios e materiais subministrados para
obreiros municipais, dezanove mil seiscentas noventa pesetas.-----------------------------------------ap) A "TALLERES FERNÁNDEZ, S.L.", por alugueiro dun vehículo para extinción de
incendios forestais (mes de setembro), cento trinta e tres mil catrocentas pesetas.-------------------aq) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra subministrada para unha obra de
Lucí, dezaseis mil setecentas trinta e nove pesetas.--------------------------------------------------------ar) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Lucí, cincuenta e sete mil trescentas vinteseis pesetas.---------------------------------------------------as) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------at) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por un servicio de taxi de Bamonde ó hospital
xeral e outro do hospital a Bamonde, por asuntos do departamento social, catro mil trescentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------au) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, duascentas vinteoito mil setecentas setenta e seis pesetas.--------------------------------------------------------------------------------av) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, dezanove mil novecentas noventa
e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------ax) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por refrixerio servido a obxectores de conciencia
nos días de descarga e clasificación de alimentos doados pola C.E.E., tres mil setecentas pesetas.az) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por materiais subministrados para arranxos na nave
de Lucí, mil catrocentas sesenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------ba) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por materiais subministrados para obras de pintura
realizadas no colexio da Ramallosa, trinta e catro mil novecentas cincuenta e sete pesetas.--------bb) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por materiais subministrados para obras en Santa
Eufemia-Oza, sete mil oitocentas tres pesetas.-------------------------------------------------------------bc) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por utensilios subministrados para obreiros municipais, sete mil setecentas dezanove pesetas.-----------------------------------------------------------------bd) A "MENSATEL", pago de cota de abono (mes de outubro), dez mil catrocentas
corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------be) A "MADERAS RAMOS MOREIRA", por madeiras subministradas para a escola-obradoiro, vintetrés mil trescentas noventa e unha pesetas.---------------------------------------------bf) A "JAIME REY, S.L.", por botellas de osíxeno, oxyflam, reductor e humidificador
para a piscina dos Tilos, sesenta e oito mil oitocentas catorce pesetas.---------------------------------bg) A "COMERCIAL PARDAL, S.L.", por pintura, cinco mil duascentas dezasete pts.---bh) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, nove mil novecentas oitenta
e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------bi) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono do centro de saúde de Cacheiras, dez mil
setecentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------bl) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, tres mil oitocentas corenta e
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------bm) A "MULTICENTRO PERNAS", por pintura subministrada para o colexio de Calo,
vintenove mil catrocentas corenta pesetas.------------------------------------------------------------------bn) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais subministrados para obras na nave de
Lucí, sesenta mil catrocentas vintenove pesetas.-----------------------------------------------------------bñ) A "MULTICENTRO PERNAS", por pintura e materiais subministrados para o colexio da Ramallosa, cento sesenta mil oitocentas dezasete pesetas.---------------------------------------bo) A "MULTICENTRO PERNAS", por ferramentas subministradas para o tractor, dúas
mil oitocentas oitenta e cinco pesetas.------------------------------------------------------------------------

bp) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais de limpeza, mesa e cadeiras subministrados para a piscina dos Tilos, sete mil trescentas cincuenta e sete pesetas.--------------------------bq) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga subministrada para escolas, dez mil
trescentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------br) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da escola-obradoiro, trece mil cincuenta e
tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------bs) A "LOBELLE, S.L.", por alugueiro dun vehículo para extinción de incendios (mes de
setembro), duascentas tres mil pesetas.----------------------------------------------------------------------bt) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, vintetrés mil seiscentas vinteoito pesetas.-bu) A "RESTAURANTE CIERTO BLANCO", por comida dos membros do tribunal
calificador das probas para policías locais, cincuenta e tres mil seiscentas setenta e unha pesetas.bv) A "TALLERES MOSTEIRO", por cambio de aceite e filtros, unha batería e un xogo
de escobiñas limpaparabrisas para a furgoneta do concello, vinteoito mil cento noventa e oito pts.
bx) Ó MESÓN "PAZOS MÉNDEZ", por comida servida ós membros do tribunal calificador para contratación do persoal da escola-obradoiro, dez mil setecentas noventa pesetas.------bz) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, corenta e seis mil
catrocentas oitenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------ca) A "VILORIA, S.A.", pago de importe das pasaxes de avión dos beneficiarios do programa "Reencontros-98", incluso gastos de envío, catrocentas sesenta e oito mil oitocentas sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------cb) A "VILORIA, S.A.", pago da viaxe da terceira idade a Madrid, un millón duascentas
oitenta e cinco mil trescentas sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------cc) A "VICENS VIVES", por un libro para o departamento social (educación familiar),
dúas mil seiscentas setenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------cd) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, honorarios por redacción do proxecto "Saneamento en Cornide" (Plano 2000), duascentas trinta e tres mil novecentas pesetas.-------ce) A D. BENJAMÍN VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ, provisión de fondos para as
dilixencias previas 335/98, quince mil pesetas.------------------------------------------------------------cf) A D. BENJAMÍN VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ, provisión de fondos para as
dilixencias previas 1287/98, quince mil pesetas.-----------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. ABEL BARROS RODRÍGUEZ, para construcción dunha rampa de escaleira para
acceso á súa vivenda situada en Balcaide-Calo, debendo edificala a unha distancia non inferior a
15,50 metros contados desde o eixe da estrada N-550, segundo informe favorable da Demarcación de Estradas do Estado en Galicia, e sen que as obras afecten á estructura da edificación.-----b) A Dª JOSEFA CASTRO CARBIA, para construír un camiño de 442 m2 na finca nº
117 de Lucí, situada en Lucí, debendo respecta-lo sendeiro peonil que figura sobre a citada finca.
c) A D. ANTONIO ROMERO FERNÁNDEZ, para instalación de andamios para subsanación de filtracións de auga na fachada do edificio F.R., situado en Reborido 23-24-25,
parroquia de Calo, debendo colocalos tendo en conta as medidas de seguridade vixentes.---------d) A D. JUAN JOSÉ QUINTÁNS PAREDES, en representación da Comunidade de
Propietarios, para mellora da zona axardinada e valado desta, dunha superficie de 70 m2, na finca
U-11-B dos Tilos, debendo edificalo sobre a finca de propiedade privada pertencente á unidade
U-11-B, respectando as cotas de terreo existentes e cunha altura máxima de 1,00 metros desde o
terreo, segundo o artigo 4.1.15 do plano parcial dos Tilos.-----------------------------------------------e) A D. CARLOS MARTÍN BALMÉS, para construír un valado de 230 m/l na súa finca
situada en Castres-Oza, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía
pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) A D. JOSÉ MANUEL VILLASENÍN ALDONZA, para construír un valado entre
lindeiros, de 90 m/l, na finca nº 6 de Sebe-Cacheiras.-----------------------------------------------------g) A D. MANUEL FERNÁNDEZ MIRA, para construír un valado de 16 m/l e un garaxe
de 30 m2 na finca nº 1676 de Calo, situada na Casalonga, debendo edifica-lo valado á distancia
mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá
pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e o galpón retranquearase 5 metros ós lindes da
leira e un mínimo de 8 metros ó eixe da pista.-------------------------------------------------------------h) A D. SAMUEL MOSQUERA FERRO, para construír un galpón de 12 m2 adosado á
parte posterior da súa vivenda situada en Castres-Oza, debendo edificalo á distancia mínima de 3
metros a contar dos lindes con outras fincas e de 8 metros a contar do eixe da pista, e cumpri-las
condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non
urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta
ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un
límite de 30 m2.-------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. ALFONSO TOJO RAMÍREZ, para arranxo da cuberta dun alpendre de 40 m2
existente e construcción dun valado de 17 m/l, na finca nº 730 de Calo, situada en San Domingo,
debendo realiza-las obras no alpendre sen modifica-lo seu volume actual e sen que afecten á súa
estructura, e edifica-lo valado á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública,
situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e
enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-------l) A Dª NÉLIDA JOSEFA TEO VILLASENÍN, para cubrición dun garaxe de 30 m2 existente na horta da súa casa, situada en Noenlles-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------m) A D. JOSÉ MONTES VALIÑO, para cubrición da terraza de 30 m2 existente na súa
vivenda situada en Cruces-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen que afecten á estructura da
edificación e debendo contar previamente coa autorización da Excma. Deputación Provincial.---n) A Dª PURIFICACIÓN RODRÍGUEZ RIVAS, para arranxo do tellado da súa vivenda
situada en Pedreira-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume da edificación e sen
que afecten á estructura desta.--------------------------------------------------------------------------------ñ) A Dª ENCARNACIÓN EDREIRA TARRÍO, para arranxo do tellado da súa vivenda e
local de negocio situada en Igrexa-Luou, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume da
edificación e sen que afecten á estructura desta, e coa obriga de obter previamente permiso da
Excma. Deputación Provincial.-------------------------------------------------------------------------------o) A Dª TRINIDAD ALVITE PÉREZ, para arranxo do tellado, apertura de tres ocos e
arranxos interiores na súa vivenda situada en Póboa-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume da edificación e sen que afecten á estructura desta.-------------------------------p) A D. MANUEL BLANCO CUNS, para rehabilitación de dúas vivendas unifamiliares
adosadas situadas en Rarís, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual das edificacións e sen que afecten á estructura destas.--------------------------------------------------------------q) A D. JULIO GARCÍA MIERES, para construcción dunha vivenda unifamiliar na súa
finca situada en "Veiga da Igrexa", lugar de Igrexa-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Carlos Otero Schmitt, e non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------r) A D. ALFONSO BLANCO LEBORÁN, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa finca situada en Raxó-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto

presentado, redactado polo arquitecto D. José Antonio Parga García, e non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------------s) A D. SENÉN GARCÍA ÁLVAREZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
finca situada en Galanas-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa.----------------------------------------------t) A D. CARLOS SONEIRA ROMERO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
finca situada en Requián-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. José Ángel Santos Ferro, e non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------------u) A D. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, para construír tres vivendas unifamiliares illadas nas parcelas 39, 40 e 41 dos Verxeles, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús Álvarez Flórez, e retranqueándoas
como mínimo 2 metros ós lindeiros e 8 metros ó vial urbanizado.--------------------------------------4.- COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA A GARDERÍA INFANTIL.- Vistos os
presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou contratarlle a "EKIPO" o subministro e instalación de mobiliario e maquinaria con destino á gardería infantil, no
prezo de catro millóns novecentas oitenta mil pesetas, I.V.E. incluído.--------------------------------5.- INSTALACIÓN DUN PARQUE INFANTIL.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a instalación dun parque infantil con tódolos accesorios na zona de Vilar de Calo-Solláns (detrás de "Maderas Amazonas"), previo adecentamento da
finca.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- INSTALACIÓN DUNHA MARQUESINA.- Igualmente por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou instalar unha marquesina no lugar de Castres, parroquia de Oza.--------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 28 DE OUTUBRO DE 1998.--------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinteoito de outubro de mil novecentos noventa e oito.-Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de catro dos seis
membros que a compoñen, a fin de levar a cabo a
sesión ordinaria supletoria convocada para este día.
Escusaron a súa asistencia os concelleiros D. José Manuel Neira Picallo e D. Antonio
Castroagudín Valladares.------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formularlle observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
aprobalo tal como foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.---------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de
Goberno aprobou as seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------a) Ó BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA, por publicación dun anuncio, vintedúas mil
setecentas catro pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------b) Ó BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA, por publicación dun anuncio, vintetrés mil
setecentas oitenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------c) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono do centro de saúde dos Tilos, dezanove mil
cento oitenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------------d) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, seis mil trinta pesetas.-------------e) A FENOSA, por luz de escolas, cento dezasete mil oitocentas vinteseis pesetas.--------f) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de outubro), tres mil oitocentas pts.
g) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce do campo da festa
de Ameneiro e do campo de fútbol de Solláns, cento setenta e oito mil duascentas noventa e dúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce dos parques infantís
de Vilar de Calo e Solláns, campo de fútbol de Lampai, campo de tiro de Lampai e campo da
festa de Solláns, cento sesenta e cinco mil novecentas noventa e seis pesetas.------------------------i) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños en
Lampai, trescentas corenta e catro mil seiscentas cincuenta e tres pesetas.----------------------------l) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños en Calo,
trinta e tres mil catrocentas dúas pesetas.-------------------------------------------------------------------m) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños en Calo,
trescentas setenta e nove mil seiscentas trinta e nove pesetas.--------------------------------------------

n) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños en
Solláns, Lamas e Guldrís, cento vintetrés mil trescentas cincuenta e catro pesetas.------------------ñ) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños en Calo,
noventa e catro mil cincocentas cincuenta e dúas pesetas.------------------------------------------------o) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de camiños en Oza,
oitenta e unha mil catrocentas trinta e dúas pesetas.-------------------------------------------------------p) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA", por arranxos do tractor e da desbrozadora, cento
trinta e dúas mil seiscentas oitenta e sete pesetas.---------------------------------------------------------q) A D. ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN, provisión de fondos para o recurso de casación nº 1503/98, cincuenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------r) A D. CESÁREO PEREIRA NOYA, por arranxo dos taboleiros de anuncios da súa
zona, oito mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------s) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra en
Santa Eufemia-Oza, dúas mil novecentas corenta e oito pesetas.----------------------------------------t) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, trinta mil setecentas sesenta pesetas.--------u) A "SANITARIOS J. OTERO", por materiais subministrados para unha obra de
Bamonde, cinco mil cincocentas corenta e sete pesetas.--------------------------------------------------v) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, duascentas vintetrés mil setecentas seis pesetas.---------------------------------------------------------------------x) A "SEUR", por portes de documentación á Coruña, mil novecentas oitenta e seis pts.--z) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello con motivo da
celebración de TURISPORT, vintenove mil pesetas.-----------------------------------------------------aa) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Bamonde ó
Hospital Xeral e outro do Hospital a Bamonde, por asuntos do departamento social, catro mil
trescentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------ab) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ac) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ad) A "FERRETERÍA GERMÁN", por copias de chaves do concello, mil duascentas pts.ae) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por limpeza do cauce do río Tinto, duascentas noventa e unha mil seiscentas cincuenta e tres pesetas.------------------------------------------------------af) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por limpeza de beirarrúas en Balcaide, duascentas
sesenta e dúas mil cento sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------------ag) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por bacheo de camiños en Ameneiro-Calo, cento
oitenta e dúas mil oitocentas cincuenta e sete pesetas.----------------------------------------------------ah) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por bacheo de camiños en Casalonga-Calo, duascentas setenta mil seiscentas oitenta pesetas.---------------------------------------------------------------ai) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por bacheo de camiños en Osebe e Balcaide, duascentas noventa e catro mil novecentas trinta pesetas.-----------------------------------------------------al) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por bacheo de camiños en Vila Verde-Calo, cento
noventa e sete mil duascentas setenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------am) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por apertura de pista e cuneta en Rúa de Francos,
cincuenta e oito mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------an) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por apertura de camiños en Vilar de Francos, seiscentas setenta e nove mil duascentas noventa e sete pesetas.--------------------------------------------añ) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por ampliación de pistas e saneamentos en Vilar de
Francos-Calo, un millón oitocentas oitenta e catro mil duascentas setenta e cinco pesetas.---------ao) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por obras realizadas nunha pista de Vilar de Abaixo-Calo, novecentas vintecatro mil duascentas vintecatro pesetas.-------------------------------------ap) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por canalizacións e asfaltados de pistas de Texexe-Calo, un millón duascentas unha mil cincocentas cincuenta e sete pesetas.---------------------------

aq) A D. JAIME BLANCO PAZOS, por arranxo da calefacción do centro médico de
Pontevea, vinte mil trescentas pesetas.----------------------------------------------------------------------ar) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Luou, noventa e tres mil trescentas cincuenta e catro pesetas.-------------------------------------------as) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Lucí, seiscentas trinta e unha mil catrocentas quince pesetas.-------------------------------------------at) A "VEICAR", por vestiario e material de protección para obreiros de extinción de incendios forestais, duascentas trinta mil setecentas cincuenta e nove pesetas.--------------------------au) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por arranxo de pistas de Reis (210.685
pts.), Teo (287.100 pts.), Lucí (84.199 pts.), Os Verxeles (43.500 pts.), Póboa (1.214.021 pts.) e
Os Tilos (9.744 pts.), un millón oitocentas corenta e nove mil duascentas corenta e nove pts.-----av) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza dunha masa común de Cerdeira-Vilariño, cento once mil trescentas sesenta pesetas.------------------------------------------------ax) A Dª MARÍA ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de Pontevea (mes de setembro), corenta mil pesetas.----------------------------------------------------------------az) A "PORTO MÉDICA, S.L.", por unha vitrina de pé-armario para a piscina dos Tilos,
corenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------ba) A "CARPINTERÍA SANROFER", por cubrición da terraza da obra de Bamonde,
cincocentas oitenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------bb) A "LA UNIÓN MADRILEÑA", por concerto médico, duascentas sesenta e sete mil
novecentas cincuenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------bc) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais para a escola-obradoiro, dezaoito mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bd) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por material didáctico de albanelería para a escola-obradoiro, sesenta mil catrocentas trinta e unha pesetas.------------------------------------------------be) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por material didáctico de albanelería para a escola-obradoiro, cincuenta e catro mil setenta e seis pesetas.--------------------------------------------------bf) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por material didáctico de albanelería para a escola-obradoiro, sesenta e cinco mil cincocentas unha pesetas.------------------------------------------------bg) A "TORNEIRO, S.A.", por aluguer de maquinaria de carpintería para a escola-obradoiro (mes de xullo), duascentas vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.-------------------------bh) A "TORNEIRO, S.A.", por aluguer de maquinaria de carpintería para a escola-obradoiro (mes de agosto), duascentas vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.------------------------bi) A "TORNEIRO, S.A.", por aluguer de maquinaria de carpintería para a escola-obradoiro (mes de setembro), duascentas vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.--------------------bl) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de documentación, dúas mil novecentas
vintenove pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------bm) A "AUTOS BREA, S.L.", por aluguer do vehículo da escola-obradoiro (mes de
setembro), cento vinteúnha mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------------bn) A "ORVISAHOUSE, S.L.", por material didáctico de xardinería para a escola-obradoiro, vintesete mil oitocentas setenta e catro pesetas.----------------------------------------------------bñ) A "CEMIGA", por aluguer de fotocopiadora para a escola-obradoiro, vintecinco mil
cincocentas vinte pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------bo) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por aluguer de invernadeiro para
clases da escola-obradoiro (mes de setembro), vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.---bp) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por aluguer de invernadeiro para
clases da escola-obradoiro (mes de agosto), vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.-------bq) Ó PAZO DE SANTA CRUZ DE RIVADULLA, por visita ó pazo dos alumnos do
curso de xardinería, cinco mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------

3.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:----------------------------------------------------------a) Certificación nº 1 da obra "Acceso a Igrexa-Calo" (P.I.E.L.-98), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de tres millóns novecentas noventa e unha
mil trescentas quince pesetas.---------------------------------------------------------------------------------b) Certificación nº 2 e última da obra "Acceso a Igrexa-Calo" (P.I.E.L.-98), redactada
polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de novecentas noventa e oito mil
seiscentas oitenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------4.- CELEBRACIÓN DA FESTA DO MAGOSTO EN MADRID.- Dada conta de
escrito do Centro Galego de Madrid, no que expón que a Comisión organizadora da citada festa
seleccionou este ano como invitado de honor a este concello, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:--------------------------------------------------------------------------------1º.- Acepta-lo nomeamento de concello invitado de honor á festa do Magosto que se celebrará o vindeiro día 6 de novembro en Madrid.------------------------------------------------------------2º.- Levar á citada festa á banda de gaitas da S.R. de Calo e unha representación dos
xenerais do Ulla, correndo os gastos de viaxe, estancia e demais a cargo do concello.--------------3º.- Aboar, tamén con cargo a fondos municipais, a castañeira do escultor Rodríguez
Ossorio que se lle entregará ó pregoeiro da festa, Iltmo. Sr. D. Jaime Rodríguez-Arana.-----------4º.- Levar a cabo, durante a citada festa, unha degustación de productos típicos deste
concello, o custo dos cales correrá a cargo do concello.--------------------------------------------------5º.- Trasladarlle ós membros desta Corporación a invitación para asistir á antedita festa.-6º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para a organización da viaxe e dos
actos que se van levar a cabo.---------------------------------------------------------------------------------5.- PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA RADIOFÓNICO "CONCELLOS".- Visto
escrito da "Cadena COPE", no que expón que está elaborando un proxecto de programas comarcais coa participación dos concellos da zona, de emisión diaria, que se emitirá de luns a venres
das 13,30 ás 14,00 horas, no que participarán dez concellos, tendo cada un un espacio de cinco
minutos á semana (catro micros ó mes), a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda participar neste programa de promoción do municipio, que durará seis meses (de novembro a abril), e que ten un custo mensual de 50.000 pts. mailo I.V.E. correspondente.----------------6.- ESCRITO DE D. JOSÉ SANDE RODRÍGUEZ.- Visto escrito de D. José Sande
Rodríguez, nº 2298 de data 24 dos actuais, no que consta o apoio da A.VV. dos Tilos, solicitando
que o concello oficie ás empresas que teñen carteis publicitarios colocados na saída da rúa do
Carballo á estrada C-541, xa que impiden a visibilidade no cruce, e que se coloque unha
papeleira na última parada dos autobuses na urbanización, na entrada a Cobas, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda acceder ás dúas peticións formuladas.-----------7.- CONCESIÓN DE AXUDA A Dª MARÍA JOSÉ ELÍAS CASTIÑEIRAS.- Dada
conta da solicitude formulada por Dª María José Elías Castiñeiras de axuda económica para a
matrícula no colexio Apóstol Santiago e transporte ó centro do seu fillo Florencio Elías Castiñeiras, e visto o informe emitido polo departamento de servicios sociais do concello, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a Dª María José Elías Castiñeiras
unha axuda por importe de 41.600 pts. para transporte e, caso de non conseguirse a gratuidade,
1.500 pts. para a matrícula.------------------------------------------------------------------------------------8.- CAMBIO DE VEHÍCULO DUNHA PARADA DE AUTOTURISMOS.- Visto
escrito de D. Julio Hervella Álvarez, titular da licencia de autoturismos clase B) número 2 deste
concello, no que expón que ten previsto substituí-lo vehículo afecto á parada, marca Audi, modelo 1.9 TDI matrícula C-9170-BD polo de nova adquisición marca Peugeot modelo 406 SRTD

matrícula C-9791-BY con número de bastidor VF38BBHXE80647111, a Comisión de Goberno
dáse por enteirada do citado cambio.------------------------------------------------------------------------9.- ACTUALIZACIÓN DO PADRÓN DO IBI DE NATUREZA URBANA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda facultar ó seu Alcalde-Presidente, D.
Armando U. Blanco Martínez, para contratar coa empresa "Cooperaciones Administrativas, S.L."
a actualización e depuración do padrón de bens inmobles das fincas urbanas deste concello no
prezo unitario de 7.500 pts. máis I.V.E., así como a realización do ficheiro físico e magnético de
tódalas unidades urbanas do concello no prezo de 930 pts. máis I.V.E. por unidade catastral e 225
pts. máis I.V.E. por unidade en exceso, sendo a duración do contrato, forma de pago e outras
condicións as que figuran no modelo de contrato que consta no expediente.--------------------------10.- INSTALACIÓN DUNHA MARQUESINA EN VILAR-TEO.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acorda instalar unha marquesina no lugar de
Vilar, parroquia de Teo, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para contrata-lo subministro e a instalación desta.------------------------------------------------------------------------------------11.- AFIRMADO DUNHA PISTA EN SESTELO.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou levar a cabo as obras de afirmado dunha pista en Sestelo-Rarís, segundo memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico municipal por importe de cento cincuenta e
nove mil cento dezaseis pesetas, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para contrata-la
citada obra previa consulta con alomenos tres contratistas.----------------------------------------------12.- AFIRMADO DUNHA PISTA EN PONTEVEA.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade, acordou levar a cabo as obras de afirmado dunha pista en Pontevea-Reis, segundo
memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico municipal por importe de un millón
cincocentas corenta mil seiscentas dez pesetas, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello
para contrata-la citada obra previa consulta con alomenos tres contratistas.---------------------------13.- RECTIFICACIÓN DUNHA CERTIFICACIÓN DE OBRA.- Dada conta de
existencia dun erro no importe da certificación nº 1 da obra "Acondicionamento de local
existente para centro de educación infantil dos Tilos", redactada pola arquitecta Dª Mercedes
Rosón Varela, que foi aprobada por esta Comisión na sesión de 09-09-1998, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aproba-la certificación nº 1 da citada obra, unha
vez rectificada, redactada tamén pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela por importe de tres
millóns trescentas dezaseis mil novecentas setenta e unha pesetas.-------------------------------------14.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e corenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 4 DE NOVEMBRO DE 1998.------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a catro
de novembro de mil novecentos noventa e oito.----Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para este día.---------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte--------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) Á ESCOLA DE TEMPO LIBRE "DON BOSCO", para pago de monitores do campamento infantil, duascentas quince mil pesetas.-------------------------------------------------------------b) Á ESCOLA DE TEMPO LIBRE "DON BOSCO", para pago dos materiais necesarios
para as actividades do campamento infantil, sesenta mil pesetas.---------------------------------------c) a "ALLIANZ-RAS", por seguro de membros da Corporación, duascentas oitenta mil
oitocentas noventa e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------d) A "ALLIANZ-RAS", por seguro multirrisco de oficinas, cincuenta e cinco mil trescentas dezaoito pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------e) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos
municipais, dezaoito mil cento vintedúas pesetas.---------------------------------------------------------f) A "RICARDO COMERCIAL ELECTRÓNICA", por un teléfono para a escola de
Recesende, vintecatro mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------g) A "ATM", por un exemplar das novas ordenanzas de taxas e prezos públicos, oito mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A CORREOS, por imposición de dous telegramas telefónicos, trece mil novecentas
vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------i) A "CEMIGA", por unha fotocopiadora para as oficinas municipais, un millón setecentas vintecinco mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------l) A "ALBACOPI", por material de oficina, sesenta e catro mil corenta e seis pesetas.----m) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, dez mil cincocentas pesetas.-----------------

n) A "ABOGADOS ASESORES, S.C.", honorarios por informe sobre unha licencia de
obras, dezasete mil catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------ñ) A "EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS", por un exemplar do manual de
presupostos de corporacións locais, 4ª edición, nove mil dúas pesetas.--------------------------------o) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.", por axulexos, tella e pintura para unha obra das
Galanas, duascentas vintesete mil cento setenta e catro pesetas.----------------------------------------p) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, sesenta e
dúas mil seiscentas corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------q) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, vintenove
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------r) A D. XOSÉ LUIS OTERO CEPEDA, suplidos por compra e colocación dun grifo na
fonte da capela de Cornide, dúas mil cincocentas pesetas.-----------------------------------------------s) A "J. TEO AMATE", por materiais subministrados para obras en Santa Eufemia-Oza
(200 pts.), e no galpón de Lucí (12.836 pts.) e materiais e utensilios de limpeza subministrados
para o colexio da Ramallosa (3.255 pts.), dezaseis mil duascentas noventa e unha pesetas.--------t) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación nº 1 da obra "Acceso á Igrexa
de Calo" (P.I.E.L.-98), tres millóns novecentas noventa e unha mil trescentas quince pesetas.----u) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación nº 2 da obra "Acceso á Igrexa
de Calo" (P.I.E.L.-98), novecentas noventa e oito mil seiscentas oitenta e cinco pesetas.-----------v) A D. ENRIQUE MAREQUE FREIRE, por hipoclorito para escolas, sete mil oitocentas trinta pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------x) A "ELECTRICIDAD SOUTO", por instalación de amplificación na romaría da terceira idade, setenta e cinco mil catrocentas pesetas.-------------------------------------------------------z) A "ELECTRICIDAD SOUTO", por instalación de amplificación na festa da nai,
sesenta e nove mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------aa) A "ELECTRICIDAD SOUTO", por instalación de amplificación na festa das escolas
deportivas de Teo, corenta e seis mil catrocentas pesetas.------------------------------------------------ab) A "ELECTRICIDAD SOUTO", por instalación de amplificación na festa do cabalo,
cento sete mil cento oitenta e catro pesetas.----------------------------------------------------------------ac) A "GRAFIDEZA", por material de oficina para o departamento social, oito mil
setecentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------ad) A D. SEVERINO FERREIRA JORGE, por suscrición do concello a "La Voz de Galicia" (4º trimestre de 1998), doce mil pesetas.-------------------------------------------------------------ae) A "CATUFE", por cargas para a cámara Polaroid, vintecinco mil pesetas.--------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JULIO GARCÍA MIERES, para recheo de terra de 600 m3 na finca nº 943 de
Cacheiras, situada na Igrexa, debendo respecta-lo sistema de drenaxe de solos, a rede de rego das
fincas e a canalización existente, coa obriga de contar coa autorización de Augas de Galicia, e
debendo tamén repoñe-la capa superficial destinada a igual uso cá actual e constituír en arcas
municipais unha fianza por importe de 125.000 pts. para responder do arranxo dos desperfectos
que se poidan ocasionar na vía pública por mor das obras.-----------------------------------------------b) A D. MANUEL REBOIRAS PÉREZ, para recheo con terra vexetal, uns 800 m3, e
nivelación das fincas 1063 e 857 de Calo, situadas en Cesar, debendo respecta-lo sistema de
drenaxe de solos e a posible rede de rego das fincas, e coa obriga de repoñe-la capa superficial
destinada ó mesmo uso cá actual e de constituír en arcas municipais unha fianza por importe de
80.000 pts. para responder do arranxo dos desperfectos que se poidan ocasionar na vía pública
por mor das obras.----------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JUAN SALGUEIRO MIGUENS, para construír un valado de 83 m/l entre as
parcelas números 55 e 56 de Teo, situadas en Mallos, debendo situa-lo primeiro poste do valado
á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do poste á mesma

altura có pavimento da pista, e contar co permiso de Augas de Galicia para valar na zona de paso
do cauce de auga, respectando en todo caso a canalización existente.----------------------------------d) A Dª ESPERANZA VEIGA PACHECO, para construír un valado de 20,50 m/l na
finca nº 42 de Calo, situada en Vilar de Calo, solicitando exención do imposto de obras por ceder
terreo para a ampliación da pista, debendo edificalo á distancia mínima de 7,50 metros a contar
do eixe da vía pública, segundo cesión para ampliación desta, situando a base do muro á mesma
altura cá pista.---------------------------------------------------------------------------------------------------e) A D. MIGUEL PRIETO MASCAREÑA, para construír un valado de 170 m/l na finca
nº 30 de Cacheiras, situada en Guldrís, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar
do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata
o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e
a nova cuneta, e deberá cumprir tamén, ó realiza-la obra, as condicións que lle foron impostas
por Estructuras Agrarias.--------------------------------------------------------------------------------------f) A Dª MARÍA TRILLO FIDALGO, para construír un valado de 130 m/l na finca nº 89
de Cacheiras, situada en Cobas, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do
eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o
valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta, e deberá cumprir tamén, ó realiza-la obra, as condicións que lle foron impostas por
Estructuras Agrarias.--------------------------------------------------------------------------------------g) A Dª MARÍA LUISA EIRAS ABUÍN, para construír un valado de 200 m/l na finca nº
1235 de Cacheiras, situada en Lamas, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar
do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata
o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e
a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------------------------h) A D. MARCIAL SEOANE FREIRE, para arranxo da cuberta, de 110 m2, da súa
vivenda situada en Cornide, nº 39-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual
da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------------------------i) A D. JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, para substitución do tellado, de 180 m2, da súa
vivenda situada en Ameneiro-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------l) A Dª MARÍA TERESA PEREIRAS MALLOU, para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº 199-1 de Lucí, situada en Pite, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.---------------------m) A D. DAVID MARTÍNEZ FRANQUEIRA, para constrír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 317-2 de Luou, situada en Quintáns, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.---------------------n) A D. VÍCTOR RIVAS CRIADO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira
situada en Cepeda-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, e non puidendo comeza-las obras
mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.--------------------------ñ) A D. JUAN MANUEL GARCÍA BOUZAS, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa leira situada en Monte-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polas arquitectas Dª María López-Brea Gómez e Dª María de Salas Lasagabáster, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente
proxecto de execución e debendo cumpri-las condicións impostas por Estructuras Agrarias,
abrindo a pista de acceso ata a finca cunha largura máxima de sete metros, segundo replanteo
dese organismo.-------------------------------------------------------------------------------------------------o) A D. MANUEL RAMA LESTA E Dª SILVIA RAMA CREGO, para construír unha
vivenda unifamiliar nas fincas 189-1 e 189-2 de Cacheiras, debendo edificala suxeitándose es-

trictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Carlos Arrojo Lois, e coa
obriga de situa-la edificación no lugar indicado e segundo as condicións de Estructuras Agrarias.p) A D. JOSÉ ANTONIO PRESAS SOUTO, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en San Domingo-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polos arquitectos Dª María López Castro e D. Carlos Guerrero González.-q) A Dª CARME OTERO RODRÍGUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Bustelo-Luou, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Iago Seara Morales.-------------------------------------------r) A D. LUIS RODRÍGUEZ GARCÍA, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Bustelo-Luou, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Iago Seara Morales.-------------------------------------------s) A D. JOSÉ CARLOS BELLO MARES, para construír unha vivenda unifamiliar para
uso complementario de actividade agrícola e construcción dun invernadeiro nas fincas 352,
353-1 e 353-2 de Calo, situadas en Mouromorto, debendo edifica-la vivenda suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Luis Estévez Suárez, non
puidendo comeza-la obra mentres non presente no concello o correspondente proxecto de
execución, e situa-lo invernadeiro á distancia mínima de 5 metros do lindeiro da finca.------------t) A "VIVIENDAS TEO, S.L.", para construír un edificio de vivendas (bloque E) en
Montouto-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, non puidendo comeza-las obras
mentres non presente no concello o nomeamento dos técnicos directores dela e mailo proxecto de
execución, que deberá recolle-lo sistema de saneamento con rede separativa; e coa obriga de
cumpri-las condicións especificadas no estudio de detalle aprobado polo pleno deste concello.---u) A "CONSTRUCCIONES HAVELSE, S.L.", para construír un edificio de vivendas en
"Brañas de Atán"-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Carlos Guerrero González e Dª María López Castro,
construí-la rede de saneamento en sistema separativo, colocando un colector de pluviais paralelo
ó de fecais, segundo o plano presentado; constituír en arcas municipais unha fianza polo valor
total do custo de urbanización, que se avalia na memoria aportada, descontando o 10% correspondente á aportación municipal e executa-las obras consonte o estudio de detalle aprobado polo
pleno deste concello, deixando pendente a urbanización ata o replanteo das zonas de cesión e de
viais por parte do concello.------------------------------------------------------------------------------------4.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA.- Visto escrito de D.
Carlos Martí Mallén, nº 1583 de 31-7-98, que solicita licencia de primeira ocupación da vivenda
construída en Cesar-Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Javier Fernández
Muñoz, visto o informe do técnico municipal e demais documentación obrante no expediente, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia de primeira ocupación que
solicita.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- DENEGACIÓN DE LICENCIA DE OBRAS.- Dada conta de escrito de D. Celso
Montoto Romero e Dª María Otero Montoto, nº 1548 de 27-7-98, solicitando licencia municipal
para construír unha vivenda unifamiliar en Póboa-Cacheiras segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, que se acompaña ó citado escrito, e vistos os informes
emitidos polo arquitecto técnico municipal e polo avogado D. Jesús Francisco Vázquez Mayo, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda denegárllele-la licencia que solicitan, por estar
esgotado o número de licencias urbanísticas previstas nas Normas subsidiarias deste concello
para o núcleo da Póboa.---------------------------------------------------------------------------------------6.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.- Vistos os documentos obrantes no expediente, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a devolución das fianzas constituídas para os
conceptos e polos importes que se indican:-----------------------------------------------------------------1) Fianzas de "Martínez Montes e Hijos, S.L.:-----------------------------------------------------

- Aval de Caixa Galicia por importe de 198.000 pts., para responder da obra "Saneamento en Cobas" (POS-96).------------------------------------------------------------------------------------ Aval de Caixa Galicia por importe de 186.000 pts. para responder da obra "Afirmado
pista do Sisto ó Cemiterio" (PCD-97).----------------------------------------------------------------------- Aval de Caixa Galicia por importe de 138.000 pts. para responder da obra "Acondicionamento pista da Igrexa ó Cemiterio" (PCD-97).----------------------------------------------------------- Aval de Caixa Galicia por importe de 168.400 pts. para responder da obra "Afirmado
pista da C-541 á Ufa" (PCD-97).------------------------------------------------------------------------------ Aval de Caixa Galicia por importe de 199.200 pts. para responder da obra "Afirmado
pista en Vilanova" (PCD-97).---------------------------------------------------------------------------------- Aval de Banco Gallego por importe de 132.800 pts. para responder da obra "Depuración
de augas residuais en Recesende" (POS-97).---------------------------------------------------------------- Aval de Banco Gallego por importe de 199.400 pts. para responder da obra "Depuración
de augas residuais en San Domingo" (POS-97).------------------------------------------------------------ Aval de Banco Gallego por importe de 197.000 pts. para responder da obra "Acondicionamento de rúas en Ribeira-Raxó" (POS-97).--------------------------------------------------------------- Aval de Banco Gallego por importe de 141.800 pts. para responder da obra "Alcantarillado de Ribeira-Feros" (POS-97).---------------------------------------------------------------------------- Aval de Banco Gallego por importe de 23.920 pts. para responder da obra "Escaleiras
entre as unidades 1 e 3 dos Tilos" (subvencionada pola Excma. Deputación Provincial).-----------2) Fianza de "CONTOBRA, S.L.": Aval de "La Caixa" por importe de 5.000.000 pts. para
responder de obras de urbanización dos 16 chalets construídos no Pazo (Bouñou-Rarís).----------7.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. Óscar Abellás Fernández, nº 2409 de data 30-10-98, no que expón que pasa a rexe-lo local denominado "Sala Samay" situado en Cacheiras que figura a nome de D. Bienvenido
Beneito García, polo que solicita o cambio de titularidade, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------------------8.- COMPRA DE VESTIARIO PARA OS POLICÍAS LOCAIS.- A Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda contratar con "El Corte Inglés" o subministro de vestiario de
inverno e de verán para os dous policías deste concello, no prezo de trescentas cincuenta e unha
mil setecentas corenta e oito pesetas, I.V.E. incluído.-----------------------------------------------------9.- SUBVENCIÓN.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concederlle á A.VV. "O Castro", de Recesende cincocentas mil pesetas a conta da subvención anual
para actividades culturais e deportivas.----------------------------------------------------------------------10.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:-----------------------------------------------------a) Certificación nº 1 da obra "Acceso a Vilar de Calo, 2ª fase", redactada polo enxeñeiro
D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de tres millóns novecentas noventa e unha mil
trescentas corenta e dúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------b) Certificación nº 2 da obra "Acceso a Vilar de Calo, 2ª fase", redactada polo enxeñeiro
D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de novecentas noventa e oito mil seiscentas
cincuenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------

11.- PUBLICIDADE DA FEIRA DO SAN MARTIÑO.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda a inserción en "El Correo Gallego" de publicidade da feira do San Martiño,
mediante anuncio polo importe de cincuenta mil pesetas.------------------------------------------------12.- AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, emitidos polos técnicos do departamento de servicios sociais do concello, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda a concesión de axudas polo importe e concepto que se citan,
ás persoas que se relacionan:----------------------------------------------------------------------------------a) A D. Francisco Duro Regueiro, para completo pago de libros e material escolar dos
seus fillos, nove mil setecentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------------b) A Dª Argimira Mª Mosquera Calviño, para completo pago de libros e material escolar
dos seus fillos, dúas mil novecentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------c) A Dª Carmen Castro Calvo, para completo pago de libros e material escolar dos seus
fillos, catro mil cincocentas cinco pesetas.------------------------------------------------------------------d) A Dª Hermosinda Calvelo Noya, para completo pago de libros e material escolar dos
seus fillos, catro mil cincuenta pesetas.---------------------------------------------------------------------e) A D. Benedicto Carrillo González, para completo pago de libros e material escolar da
súa filla, tres mil setenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------f) A Dª Lourdes Cebeiro Turnes, para completo pago de libros e material escolar dos seus
fillos, catro mil oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------g) A Dª Áurea Pérez Rial, para completo pago de libros e material escolar dos seus fillos,
dúas mil oitocentas setenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------h) A Dª Sabina Alonso Vázquez, para completo pago de libros e material escolar dos seus
fillos, cinco mil catrocentas trinta pesetas.------------------------------------------------------------------i) A Dª Ana Mª Albor Boo, para completo pago de libros e material escolar dos seus
fillos, catro mil setecentas cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------l) A D. Aurelio Barreiro Andrade, para completo pago de libros e material escolar dos
seus fillos, mil cincocentas oitenta pesetas.-----------------------------------------------------------------13.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 13 DE NOVEMBRO DE 1998.------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a trece
de novembro de mil novecentos noventa e oito.----Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de levar a cabo a sesión extraordinaria convocada
para este día.---------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte--------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CERTIFICACIÓN DE OBRA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-la certificación nº 1 e única da obra "Aforro enerxético en varios lugares", redactada polo
técnico D. Fidel Gude Sampedro por importe de dez millóns de pesetas.------------------------------3.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A D. JUAN CARLOS PEROL UZAL, pago da certificación única da obra "Aforro
enerxético en varios lugares", dez millóns de pesetas.----------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e quince
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 18 DE NOVEMBRO DE 1998.-----------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a dezaoito de novembro de mil novecentos noventa e
oito.-------------------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para este día.---------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte---------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CERTIFICACIÓN DE OBRA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-la certificación nº 2 da obra "Acondicionamento de local existente para centro de
educación infantil (primeiro ciclo) nos Tilos, redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón
Varela por importe de catorce millóns seiscentas oitenta e tres mil vintenove pesetas.--------------3.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vintesete mil vinteoito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vintecinco mil
novecentas corenta e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------c) A "MENSATEL", cota de abono deste concello, mes de novembro, dez mil catrocentas
corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------d) A FENOSA, por luz de escolas, catrocentas oitenta e dúas mil oitocentas cincuenta e
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN", por combustible subministrado para calefacción de
escolas, setecentas oitenta mil trescentas dezaoito pesetas.----------------------------------------------f) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS-NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, cincuenta mil cincocentas oitenta e sete pesetas.-------------------------g) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, doce mil catrocentas sesenta e cinco pesetas.------------------------------h) A FACENDA, por I.B.I. de fincas do concello, trece mil duascentas trinta e unha pts.-i) A FENOSA, por luz de escolas, vinte mil duascentas vintecinco pesetas.------------------

l) A FENOSA, por luz de escolas, cincuenta e cinco mil duascentas dezasete pesetas.----m) A "SAN LUIS ELECTRODOMÉSTICOS", por unha carga de tinta para impresora,
mil cen pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------n) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, cincocentas setenta pts.---ñ) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por aceite e graxa subministrados para
o tractor, tres mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------o) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible subministrado para
vehículos municipais, trinta e unha mil setecentas cincuenta pesetas.----------------------------------p) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por arranxos e cambio de aceite e filtros da furgoneta e do tractor do concello, oitenta e catro mil seiscentas oitenta pesetas.------------------------------q) A "AIRPE, S.L.", por unha unidad tipo split mural para o gardería dos Tilos, incluso
reforzo de liña eléctrica, trescentas trinta e catro mil oitenta pesetas.-----------------------------------r) A "COPY ESTUDIO", por copias de planos, catro mil duascentas pesetas.---------------s) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, catrocentas dez mil seiscentas dezasete pesetas.---------------------------------------------------------------------t) A "ABEILLE U.A.P.", por seguro do camión pequeno de recollida de lixo, duascentas
cincuenta e catro mil cento noventa e dúas pesetas.-------------------------------------------------------u) A "CATUFE, S.L.", por cargas Polaroid e diapositivas a papel, cincuenta e catro mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------v) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza da aula de apoio escolar (mes de outubro), once mil seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------x) A "GALICIA MEDIA", por inserción de tres anuncios en "La Voz de Galicia", trinta
mil seiscentas vintecatro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------z) A "LOBELLE, S.L.", por alugueiro dun vehículo para extinción de incendios forestais (mes de outubro), noventa e unha mil seiscentas setenta e cinco pesetas.-------------------------aa) A GESTETNER, facturación por fotocopias (mes de outubro), quince mil setenta e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ab) A SEUR, por portes de paquetes a Madrid (festa do Magosto), trinta e tres mil novecentas sesenta e nove pesetas.---------------------------------------------------------------------------------ac) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por pezas para a desbrozadora, seis mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------ad) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por arranxos do tractor e da desbrozadora,
duascentas cincuenta e catro mil cincocentas dez pesetas.-----------------------------------------------ae) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe a Santiago, por asuntos do
departamento social, mil cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------af) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe a Santiago, por asuntos do
departamento social, mil cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------ag) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe a Santiago, por asuntos do
departamento social, mil cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------ah) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por impartición dun curso de tenis (mes de outubro), corenta e unha mil setecentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------ai) A D. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ TORRES, por cen medallas de bronce para atencións
protocolarias, trescentas trinta e seis mil catrocentas pesetas.-------------------------------------------al) A "MULTICENTRO PERNAS", por cinta adhesiva para o departamento social, tres
mil duascentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------am) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga para escolas (8.797 pts.) e pintura, unha
escaleira e manteis para o colexio da Ramallosa (28.450 pts.), trinta e sete mil duascentas corenta
e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------an) A "COTELGA", por productos de aseo para escolas, seis mil catrocentas cincuenta e
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------añ) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta e sete mil noventa e
catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ao) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.", por rodapé e pintura para a escola das Galanas,
vintecatro mil cento sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------ap) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora (mes de outubro), corenta mil
setecentas dezaseis pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------aq) A "CARPINTERÍA DE ALUMINIOS GALICIA, S.L.", por ventás para a escola de
Bamonde, trescentas noventa e nove mil seiscentas trinta e nove pesetas.-----------------------------ar) Ó HOTEL CONGRESO, por xantar servido en reunión co voluntariado social
(PAIDEIA), duascentas cincuenta e tres mil cincocentas pesetas.---------------------------------------as) A "ALBACOPI", por material de oficina, dezasete mil oitocentas vinte pesetas.-------at) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por dúas viaxes de Coira a Santiago, por
asuntos do departamento social, catro mil oitocentas pesetas.-------------------------------------------au) A "ASOREY", por arranxos de cadros, dúas mil duascentas catro pesets.---------------av) A "FERRALLA DUFER", por ferro subministrado para a nova nave de Lucí, catrocentas vintetrés mil oitocentas trinta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------ax) A Dª ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de Pontevea (mes
de novembro), corenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------az) A "EKIPO", por mobiliario e maquinaria para a gardería infantil dos Tilos, catro
millóns novecentas oitenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------ba) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, tres mil seiscentas trinta pesetas.
bb) A "ALMACENES ELADIO", por material de limpeza para a escola-obradoiro, tres
mil trinta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------bc) A "ALMACENES REDONDO", por material didáctico para o módulo de carpintería
da escola-obradoiro, sesenta e tres mil setenta pesetas.---------------------------------------------------bd) A "ALMACENES REDONDO", por material didáctico para o módulo de carpintería
da escola-obradoiro, trinta e oito mil duascentas sesenta e cinco pesetas.-----------------------------be) A "ALMACENES REDONDO", por material didáctico para o módulo de carpintería
da escola-obradoiro, trinta e catro mil trescentas setenta e tres pesetas.--------------------------------bf) A "AUTOS BREA", por alugueiro de furgoneta para a escola-obradoiro (mes de
outubro), cento vinteúnha mil oitocentas pesetas.---------------------------------------------------------bg) A "CEMIGA", por alugueiro da fotocopiadora da escola-obradoiro (mes de outubro),
vinteoito mil cincocentas catro pesetas.---------------------------------------------------------------------bh) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por alugueiro de maquinaria para o módulo
de xardinería da escola-obradoiro (mes de setembro), trinta e seis mil trescentas noventa e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bi) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por alugueiro de maquinaria para o módulo de
xardinería da escola-obradoiro (mes de outubro), trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pts.-bl) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por alugueiro de formigoneira para o módulo
de albanelería da escola-obradoiro (mes de setembro), nove mil catrocentas vintecinco pesetas.--bm) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por alugueiro de formigoneira para o módulo
de albanelería da escola-obradoiro (mes de outubro), nove mil catrocentas vintecinco pesetas.----bn) A "CONTENEDORES SÁNCHEZ, S.L.", por alugueiro de contedor para a escola-obradoiro, nove mil duascentas oitenta pesetas.-----------------------------------------------------------bñ) A D. EMILIO CLEMENTE GONZÁLEZ, por compra de ferramenta para o módulo
de cantería da escola-obradoiro, duascentas vinteoito mil cincocentas vinte pesetas.----------------bo) A "ESTACIONES DE SERVICIO IGLESIAS", por combustible para a furgoneta da
escola-obradoiro, dúas mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------bp) A "GRAFIDEZA", por selos de caucho para a escola-obradoiro, oito mil setecentas
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bq) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por material didáctico para o módulo de xardinería
da escola-obradoiro, mil setenta pesetas.--------------------------------------------------------------------br) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por material didáctico para o módulo de albanelería
da escola-obradoiro, cento cincuenta e catro mil oitocentas setenta e cinco pesetas.-----------------bs) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por material didáctico para o módulo de albanelería
da escola-obradoiro, cento catro mil novecentas vintedúas pesetas.------------------------------------bt) A "HORMIGONES PEREGRINO, S.L.", por formigón para o módulo de albanelería
da escola-obradoiro, sesenta mil setecentas trece pesetas.------------------------------------------------bu) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por ferramenta para o módulo de albanelería da escola-obradoiro, trece mil setecentas dezasete pesetas.---------------------------------------------------------bv) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por ferramenta para o módulo de carpintería da escola-obradoiro, duascentas corenta e oito mil seiscentas sesenta pesetas.-----------------------------------bx) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por ferramenta para o módulo de albanelería da escola-obradoiro, corenta e dúas mil duascentas cincuenta e tres pesetas.-------------------------------------bz) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por ferramenta para o módulo de carpintería da escola-obradoiro, oitocentas setenta e seis mil duascentas pesetas.---------------------------------------------ca) A "MADERAS RAMOS MOREIRA", por material didáctico para o módulo de
carpintería da escola-obradoiro, vintetrés mil trescentas noventa e unha pesetas.--------------------cb) A D. MARIO ORTEGON CALA, por limpeza da nave de Lucí (mes de outubro),
cincuenta e catro mil oitocentas dez pesetas.---------------------------------------------------------------cc) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza e explanación dunha finca
(escola-obradoiro), sesenta e dúas mil seiscentas corenta pesetas.--------------------------------------cd) A "MULTICENTRO PERNAS", por material didáctico para o módulo de xardinería
da escola-obradoiro, oitenta e catro mil setecentas dezanove pesetas.----------------------------------ce) A D. HIPÓLITO PÉREZ PÉREZ, por gastos de desprazamento (mes de outubro),
dúas mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------cf) A D. ADOLFO PICÁNS PICÁNS, por gastos de desprazamento (mes de outubro),
tres mil cincocentas cincuenta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------cg) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por alugueiro de invernadeiro para o
módulo de xardinería da escola-obradoiro (mes de outubro), vinteoito mil oitocentas oitenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ch) A "TINTORERÍA CLEAN & CLEAN", por limpeza de traxes de traballo de alumnos
da escola-obradoiro, tres mil trescentas pesetas.-----------------------------------------------------------ci) A "TORNEIRO, S.A.", por alugueiro de maquinaria para o módulo de carpintería da
escola-obradoiro (mes de outubro), duascentas vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.--------cl) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por lavado da furgoneta da escola-obradoiro, mil pts.---cm) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para a furgoneta da escola-obradoiro,
dez mil catrocentas dez pesetas.------------------------------------------------------------------------------cn) A Dª INÉS MONTERO VECINO, por gastos de desprazamento (mes de outubro),
dezaoito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------cñ) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de novembro), tres mil oitocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- INSTALACIÓN DE ALUMADOS DE NADAL.- Dada conta de escrito da
FEGAMP sobre adianto da instalación dos alumados de Nadal en tódolos concellos, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acorda proceder á instalación dos citados alumados a primeiros do
mes de decembro, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais
trámites do expediente.----------------------------------------------------------------------------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. Antonio Mejuto Otero, nº 2644 de 16-11-98, no que expón que pasa a rexe-lo
establecemento dedicado a Café-Bar denominado "La Colmena", situado en Pontevea-Reis, do
que era titular D. Agustín Brocos Albor, polo que solicita o cambio de titularidade do citado

establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o que solicita,
debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.--------6.- BECAS PARA DESCENDENTES DE EMIGRANTES DE TEO NA
ARXENTINA.- Dada conta de escrito da Sociedade Parroquial de Vedra en Buenos Aires no
que comunica a apertura do Instituto Arxentino-Galego "Santiago Apóstol", dedicado, ademais
dos estudios regulamentados polo Ministerio de Educación arxentino, ó ensino das tradicións,
costumes, historia e lingua de Galicia, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle ó citado Instituto a cantidade de cento cincuenta mil pesetas anuais para pago de becas de
estudios de descendentes de emigrantes deste concello.--------------------------------------------------7.- CAMBIO DE VEHÍCULO DUNHA PARADA DE TAXI.- Dada conta de escrito
de D. Eduardo Ramiro Vázquez Taboada, titular da licencia nº 15 das de autoturismos clase B)
deste concello, no que comunica a substitución do vehículo afecto á licencia, marca Seat modelo
Toledo matrícula C-1757-BP polo de nova adquisición marca Seat modelo Toledo 1.9 TDI
matrícula C-1199-BZ, nº de bastidor VSSZZZ1LZWR049437, a Comisión de Goberno dáse por
enteirada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- SOLICITUDE DE LICENCIA DE EUROTAXI.- Dada conta de escrito de D.
Guillermo Pampín Cao, nº 2586 de data 09-11-98, no que solicita licencia para desenvolve-la
actividade de "Eurotaxi" (taxi expecialmente adaptado para anciáns e minusválicos), a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acorda remitir esta solicitude á Dirección Xeral de Transportes da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, para os efectos correspondentes.---9.- ACEPTACIÓN DE PRESUPOSTOS PARCIAIS PARA CONEXIÓN DO
ABASTECEMENTO DE AUGA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aproba-los seguintes presupostos presentados por "Aquagest, S.A." para as obras que se citan:-----------a) Conexión da rede de auga de Cacheiras á tubería xeral antes do bombeo de Pedrouso,
por importe de dous millóns setecentas corenta e tres mil novecentas noventa e nove pesetas.----b) Conexión da tubería xeral de auga coa rede de Guldrís, antes do bombeo de Pedrouso,
por importe de un millón setecentas noventa e cinco mil setecentas corenta pesetas.----------------10.- INSTALACIÓN DUN PARQUE INFANTIL.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acorda proceder á instalación dun parque infantil en Rúa de Francos-Calo,
facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para a súa contratación.------------------------------11.- COMPRA DUNHA DESBROZADORA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou mercar unha desbrozadora manual, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para a súa adquisición.-------------------------------------------------------------------------------------12.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas,
estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 27 DE NOVEMBRO DE 1998.------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintesete de novembro de mil novecentos noventa e
oito.-------------------------------------------------------Sendo as once horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de levar a cabo a sesión extraordinaria convocada
para este día.---------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "FERRETERÍA GERMÁN", por papeleiras para o polideportivo de Calo, cinco mil
catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi do polígono de Vite
a Recesende e Coira, por asuntos do departamento social, dúas mil cincocentas pesetas.-----------c) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Bamonde ó
Hospital Xeral e outro do Hospital a Ramallosa e Bamonde, por asuntos do departamento social,
catro mil duascentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------d) A "GESTETNER", por arranxo do fax da consistorial, doce mil seis pesetas.------------e) A "TAIBO-CEFIGAL", por reparacións de fontanería realizadas no colexio dos Tilos,
duascentas sesenta mil dúas pesetas.-------------------------------------------------------------------------f) A "GUILBERT ESPAÑA, S.A.", por material de oficina, cincuenta e sete mil trescentas trinta e tres pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------g) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade da feira de San Martiño,
cincuenta e oito mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------h) A "VIPROGA, S.A.", por servicio de seguridade e vixiancia para a feira de San Martiño, sesenta e sete mil seiscentas setenta e nove pesetas.------------------------------------------------i) A D. JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ, por porte de zahorra para o campo do San Martiño, vintecinco mil duascentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------------------l) A D. JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ, por fresado dunha finca de Oseve, oito mil pts.---m) A D. SERAFÍN CASTELAO VARELA, por limpeza e estendido de zahorra no
campo do San Martiño, corenta e dúas mil pesetas.--------------------------------------------------------

n) A D. JOSÉ MAREQUE, por limpeza da ponte de Riotinto e o seu entorno, quince mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------o) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra para unha obra da Ramallosa, vinteúnha mil oitocentas trinta pesetas.----------------------------------------------------------------------------p) A D. JAIME BLANCO PAZOS, por reparacións de fontanería realizadas no instituto
de Cacheiras, noventa e nove mil cento oitenta pesetas.--------------------------------------------------q) A D. JUAN BAUTISTA ALLER SUÁREZ, por marcado e pintado de campos no polideportivo de Calo, vintenove mil pesetas.-----------------------------------------------------------------r) A "DOCOBO", por material de oficina para o departamento de deportes, mil pesetas.--s) Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA DA XUNTA DE GALICIA, por
taxas en expedición dunha certificación, catrocentas pesetas.-------------------------------------------t) A "GALICÓN", por material de oficina, sesenta mil setecentas vinte pesetas.------------u) A "M. CERUELO", por un cabalete para o enceirado da escola-obradoiro, trinta e seis
mil oitenta e unha pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------v) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados
nos vestiarios do polideportivo de Calo, cento corenta e tres mil duascentas sesenta pesetas.------x) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza da aula de apoio escolar (mes de novembro), once mil seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------z) A "CEMIGA", por tóner para a fotocopiadora, dez mil duascentas oito pesetas.---------aa) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para a escola-obradoiro,
trinta e catro mil duascentas vinte pesetas.------------------------------------------------------------------ab) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, trinta e
cinco mil trescentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------ac) A "REPROGRAF, S.L.", por fotocopias para o departamento social, corenta e nove
mil trinta e tres pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------ad) A "REPROGRAF, S.L.", por fotocopias para o departamento social, dezasete mil
trescentas setenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------ae) A "REPROGRAF, S.L.", por fotocopias para o curso de fotografía, seis mil trescentas
vintedúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------af) A "EXCLUSIVAS VILA, S.L.", por recarga de extintores de edificios escolares, cento
doce mil setenta e nove pesetas.------------------------------------------------------------------------------ag) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por drenaxe de pistas de Pontevea
(1.093.184 pts.) e Cesar (78.880 pts.), un millón cento setenta e dúas mil sesenta e catro pesetas.ah) A "AQUAGEST, S.A.", pago de facturación por alcantarillado, 3º trimestre de 1998,
tres millóns novecentas vinteúnha mil oitocentas nove pesetas.-----------------------------------------ai) A "AQUAGEST, S.A.", pago de facturación por abastecemento de agua, 3º trimestre
de 1998, cinco millóns novecentas corenta e oito mil novecentas setenta pesetas.-------------------al) A "AQUAGEST, S.A.", pago de instalación de dúas válvulas reductoras de presión na
rede de abastecemento de auga, un millón oitenta e oito mil oitenta pesetas.-------------------------3.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou concede-las
seguintes subvencións:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Á SOCIEDADE DE CAZADORES DE TEO, para repoboación e sembrados, cincocentas mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------b) Á ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "A CARBALLEIRA", para actividades, duascentas
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Á ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DOS TILOS, para celebración da Cabalgata de Reis, cen mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------4.- INSTALACIÓN DE CARTEIS ANUNCIADORES NOS TILOS.- Dada conta de
escrito dos comerciantes do centro comercial "Os Tilos" no que expón a necesidade urxente de
douta-lo centro comercial de carteis nos dous sentidos da estrada para anuncia-lo centro comercial, a fin de fomenta-lo consumo neste concello, a Comisión de Goberno, por unanimidade,

acorda instalar dous carteis anunciadores, un en cada un dos sentidos da estrada, nos accesos ó
centro comercial dos Tilos.------------------------------------------------------------------------------------5.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS ACOLLIDAS A CONVENIOS PARA OBRAS
EN CENTROS SOCIOCULTURAIS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
aproba-las seguintes certificacións de obras, realizadas mediante convenios coa Xunta de Galicia:
a) Certificación da obra "Reforma do centro social de Bamonde", redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de un millón de pesetas.---------------------b) Certificación da obra "Construcción do centro socio-cultural de Galanas-Teo", redactada polo arquitecto técnico D. Enrique Eijo Blanco por importe de un millón catrocentas oitenta
e sete mil cento vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------------c) Certificación da obra "Construcción centro socio-cultural de Teo", redactada polo
arquitecto técnico D. Enrique Eijo Blanco por importe de dous millóns setecentas noventa e oito
mil catrocentas oitenta e unha pesetas.----------------------------------------------------------------------6.- COMPRA DUNHA MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O CONCELLO.Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda adquirirlle
a "Iberoffice" unha máquina plastificadora marca Ibico modelo IL 12VT, no prezo de cincuenta e
tres mil pesetas mailo I.V.E. correspondente.--------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 1 DE DECEMBRO DE 1998.--------------------------------------------------

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a un de decembro de
mil novecentos noventa e oito.------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presi- dencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse
en primeira convocatoria a Co- misión de Goberno,
coa asistencia de cinco dos seus membros, sendo o
número legal o de seis, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para este
día.-------------------------------Escusou a súa asistencia o conce- lleiro D. José Manuel Neira Picallo.-----------------Asiste o Secretario acctal. da Corpo- ración, D. Jesús Naveira
Vázquez.---------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A "VÁZQUEZ PARAMÁ, S.C.", por obras de reparación realizadas no centro de
saúde de Cacheiras, trescentas sesenta e tres mil cincocentas noventa e dúas pesetas.---------------b) A FENOSA, por alumado público, oito mil seiscentas oitenta e dúas pesetas.-----------c) A FENOSA, por luz de escolas, corenta e cinco mil oitocentas setenta e tres pesetas.--d) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por reparacións efectuadas nas
escolas de Ramallosa e Bamonde e na casa do concello, cento oitenta e seis mil seiscentas
corenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------e) A FENOSA, por luz de escolas, cento setenta e catro mil cento trinta e oito pesetas.---3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A D. FRANCISCO FEIJOO VILLAR, para movemento de terras de 10 m3 na súa
finca situada en Luou, debendo realiza-las obras respectando o sistema de drenaxe de solos e a
posible rede de rego das fincas, e repoñendo a capa superficial destinada a igual uso cá actual.---b) A D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, para recheo e nivelación de terreo de 800
m3 na finca "Estivada", situada en Aido-Luou, debendo realiza-las obras respectando o sistema
de drenaxe de solos e a posible rede de rego das fincas, e repoñendo a capa superficial destinada

a igual uso cá actual, e sen que o recheo nin a nivelación afecten á franxa de 25 metros que linda
co regato existente.---------------------------------------------------------------------------------------------c) A "MAHÍA SANTIAGO, S.L.", para desmonte de 10.000 m3 da finca "Agro da
Banga", situada en Cacheiras, debendo realiza-las obras respectando o sistema de drenaxe de
solos e a posible rede de rego das fincas, e repoñendo a capa superficial destinada a igual uso cá
actual.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. AMADEO MONTES CABO E D. JESÚS LÓPEZ GUERRA, para construír un
valado de 35 m/l na súa finca situada en Portoameneiro-Oza, debendo edificalo á distancia
mínima de 5 metros do regato existente e á que con respecto á vía pública lle sinale a Excma.
Deputación Provincial, e respecta-lo acceso á rede de alcantarillado municipal existente.----------e) A D. FRANCISCO JAVIER CIFUENTES SÁNCHEZ, para construír un valado de
308 m/l na finca nº 252 de Rarís, situada en "Paradela", debendo edificalo á distancia mínima de
5 metros a contar do eixe da vía pública principal, 3 metros do da pista secundaria e 5 metros do
regato existente, situando a base do muro á mesma altura cás pistas, desprazando as cunetas ata o
valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme das pistas e
as novas cunetas.------------------------------------------------------------------------------------------------f) A D. MIGUEL PAZOS IGLESIAS, para construír un valado de 35 m/l na finca nº 114
de Oza, situada en Ribas, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A Dª MARÍA ISABEL BERNÁRDEZ BLANCO, para construír un valado de 150 m/l
nos laterais da finca nº 1056-1 de Cacheiras, situada no Sisto, debendo coloca-los primeiros
postes do cerre próximos á estrada provincial á distancia que lle sinale a Excma. Deputación Provincial e coas condicións que este Organismo lle impoña.-----------------------------------------------h) A D. JUAN CARLOS CASTRO, para construír un valado de 30 m/l na súa leira
situada en Florida-Rarís, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A Dª VICTORIA PONTE ARAÚJO, para construír un valado de 178 m/l na finca nº
468-1 de Cacheiras, situada en "Pedriñas"-Feros, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe das vías públicas existentes polo leste e o oeste, situando a base do muro
á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra
compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e o primeiro poste co valado
correspondente á fronte leste, lindando co camiño forestal existente polo sur, situaráse a unha
distancia de 4 metros a contar do eixe do citado camiño.-------------------------------------------------l) A D. JOSÉ FRANCISCO NANÍN CASTRO, para construír un valado de 96 m/l e unha
rampa de acceso na finca nº 20977 de Calo, situada en Texexe, debendo edifica-lo valado á
distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma
altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada
o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e a rampa deberá ser construída con
tubería de 40 cm. de diámetro separada 4,50 metros do eixe da pista, e situa-lo pavimento
nivelado na mesma altura có firme da pista entre o borde desta e o cerramento da finca.-----------m) A D. FRANCISCO VICENTE ÁLVAREZ, para construír un valado de 105 m/l e
unha rampa de acceso na finca nº 1201 de Calo, situada en "Veiga de Arriba"-Texexe, debendo
edifica-lo valado á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base
do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con
zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e a rampa deberá ser

construída con tubería de 40 cm. de diámetro separada 4,50 metros do eixe da pista, e situa-lo
pavimento nivelado na mesma altura có firme da pista entre o borde desta e o cerramento da
finca.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. MANUEL HORACIO MONTES CARBAJAL, para construír un galpón agrícola
de 40 m2 na finca nº 450 de Luou, situada en Insua, debendo edificalo á distancia mínima de 8
metros a contar do eixe da pista e de 5 metros ós lindeiros da finca, e cumpri-las condicións das
Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U., que
serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4
metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación
adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela neta e un límite de 40 m2.--------ñ) A D. JOSÉ REGUEIRO CHAVES, para construír un galpón de 30 m2 na finca nº 758
de Calo, situada en San Domingo, debendo edificalo á distancia mínima de 8 metros a contar do
eixe da pista e de 3 metros ós lindeiros da finca, e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias
no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán
exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4
metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación
adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.-----------o) A Dª CARMEN CAO LÓPEZ, para arranxo da cuberta do galpón de 25 m2 existente
na horta da súa casa, situada en Florida, 4-Rarís, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------p) A D. JOSÉ ÁNGEL LOSADA SÁNCHEZ, para arranxo da cuberta, en 42 m2, da súa
vivenda situada en Fixó-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------q) A D. SANTIAGO FERNÁNDEZ TORRES, para substitución da cuberta, de 30 m2, da
terraza existente na súa vivenda situada en Balcaide-Calo, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------r) A Dª DOLORES CARMEN VILLAR NOGUEIRA, para arranxo da cuberta (150 m2),
pintado de fachadas (90 m2) e arranxo de dúas portas e nove ventás, na súa vivenda situada en
Galanas, 13-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen
que afecten á estructura desta, sendo exclusivamente obras de conservación e adecentamento da
vivenda, e coa obriga de cumprir estrictamente as condicións impostas pola Demarcación de
Estradas do Estado en Galicia no informe nº 2242 de rexistro de saída, de data 15-10-98, rfª
L.550-160/98.---------------------------------------------------------------------------------------------------s) A "UNIÓN ELÉCTRICA-FENOSA", para levar a cabo unha canalización soterrada de
tendido eléctrico en Póboa-San Saturniño, debendo realizala segundo o Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión e coa obriga de constituír en arcas municipais unha fianza por importe de
300.000 pes. para responder da correcta reposición do firme das vías públicas tralas obras.-------t) A D. FRANCISCO JAVIER CAAMAÑO PONTE, para construír unha vivenda
unifamiliar na finca nº 468-2 de Cacheiras, situada en "Pedriñas", debendo edificala suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Carlos Arrojo Lois, e non
puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------u) A "VIVIENDAS TEO, S.L.", para construír un edificio de catorce vivendas en Montouto-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, non puidendo comeza-las obras mentres non
presente no concello o correspondente proxecto de execución (que recollerá a rede de saneamento en sistema separativo) e o nomeamento dos técnicos directores da obra, e coa obriga de cumpri-las condicións do estudio de detalle aprobado, sen modifica-las ordenanzas municipais
vixentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

v) A D. JOSÉ LUIS PERNAS RODRÍGUEZ, para construír unha marquesina sobre a
estación de servicio existente en Pontevea-Reis, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado por Ofitec e asinado por D. Julio González Iglesias.----------------x) A Dª MILAGROS CABALLERO DÍEZ, para legalización de ampliación de nave
existente para vivenda unifamiliar, por estar realizadas as obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Néstor R. Otero Rando.-------------------------------z) A D. JOSÉ GARCÍA CASTROMÁN, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Texexe-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.-------------------------------------------aa) A D. FRANCISCO FEIJOO VILLAR, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Luou, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado pola arquitecta Dª Carolina Álvarez Míguez.--------------------------------------------------ab) A D. RAMIRO REQUEJO PÉREZ, para construír unha vivenda unifamiliar nas
fincas 15 e 16 de Cacheiras, situadas na Póboa, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Carlos Arrojo Lois, segundo as condicións de Estructuras Agrarias, e coa obriga de amplia-la pista existente segundo as condicións e
replanteo dese Organismo.------------------------------------------------------------------------------------ac) A D. JOSÉ BUJÁN LÓPEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira
situada en Folgueiras-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.----------------------------------------------------ad) A Dª PURIFICACIÓN NOGUEIRA GARABAL, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Devesa-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Camilo Neira Picón.-------------------------------ae) A Dª BEGOÑA DEL RÍO MARTÍNEZ, para construír unha vivenda unifamiliar nas
fincas 120-1 e 120-2 de Calo, situadas en "Xesteira"-Ameneiro, debendo edificala suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Luis Estévez Suárez, e
aporta-la documentación á que fai referencia o artigo 40 do Regulamento de Xestión Urbanística,
e coa obriga de constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo da urbanización, que segundo a memoria aportada ascende a 200.000 pts.------------------------------------------4.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D José Antonio Zumalave Rivas, en representación de "ORDEN-A2,
S.L.", veciño de Santiago, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a LOCUTORIO PARA CONEXIÓN DE ORDENADORES A INTERNET-ACADEMIA DE INFORMÁTICA-SERVICIOS INFORMÁTICOS no local nº 3 do centro
comercial "Os Tilos" deste concello.------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE E AMPLIACIÓN DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de escrito de Dª Josefa Mª Amboage Seijo, nº 2809 de data 30-11-98, no que
expón que o establecemento dedicado a residencia para cincuenta anciáns que rexenta, situado en
Olveira-Reis, pasa a ser rexido pola sociedade "Residencia Puentevea, S.L.", polo que solicita o
cambio de titularidade do citado establecemento así como a ampliación da súa capacidade a

cincuenta e nove prazas, para as que as anteditas instalacións están acondicionadas na actualidade, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle o cambio de titularidade e a ampliación que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------------------------------------------6.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:--------------------------------a) Certificación nº 1 e única da obra "Saneamento en Lampai" (Plano 2000 de Infraestructuras ano 1998, 3ª fase), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe
de catro millóns setenta mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------b) Certificación nº 1 e única da obra "Saneamento en Calo (Plano complementario ó de
Obras e Servicios de 1998), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por
importe de catro millóns novecentas noventa mil pesetas.-----------------------------------------------7.- PUBLICIDADE.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno
acordou a inserción en "El Correo Gallego" dun anuncio de felicitación con motivo das festas de
nadal e aninovo.-------------------------------------------------------------------------------------------------8.- INSTALACIÓN DUNHA MARQUESINA .- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda instalar unha marquesina en Folgueiras-Calo, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente
do concello para a súa adquisición.--------------------------------------------------------------------------9.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 28 DE DECEMBRO DE 1998.------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinteoito de de- cembro de mil novecentos noventa e
oito.-------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis
membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin de celebra-la sesión ordinaria convocada
para este día.----------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús Naveira
Vázquez.-----------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte
------------------------------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretario manifesta que no apartado x) do punto 3, onde di "... debendo realiza-las
obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado..." debe dicir: "... por estar realizadas as
obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado...".---------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez
realizada a corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente.----------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) Á FARMACIA "CRUCES ARTERO", por medicamentos subministrados para
funcionarios municipais, corenta e dúas mil setecentas trinta pesetas.---------------------------------b) Á FARMACIA "CRUCES ARTERO", por medicamentos subministrados para
funcionarios municipais, trinta e dúas mil novecentas trinta e cinco pesetas.-------------------------c) Á FARMACIA "CRUCES ARTERO", por medicamentos subministrados para
usuarios do departamento social, quince mil setecentas oitenta e nove pesetas.-----------------------

d) A "CEMIGA", por tóner e papel para a fotocopiadora, sesenta e cinco mil oitocentas
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------e) A "T44, S.L.", por carteis para o partido de fútbol en solidariedade con Centroamérica,
corenta e cinco mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------f) Á EMPRESA SEOANE, por servicio de autobuses ó Auditorio de Galicia con alumnos
do colexio da Ramallosa, vinteúnha mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------g) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe de Santiago a Recesende, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------h) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe de Santiago a Recesende, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------i) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe de Santiago a Recesende e
Coira, por asuntos do departamento social, dúas mil cincocentas pesetas.-----------------------------l) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe de Santiago a Recesende e
Coira, por asuntos do departamento social, dúas mil cincocentas pesetas.-----------------------------m) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe de Santiago a Recesende e
Coira, por asuntos do departamento social, dúas mil cincocentas pesetas.-----------------------------n) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe de Ramallosa a Santiago e outra
de Santiago a Ramallosa, por asuntos do departamento social, tres mil pesetas.----------------------ñ) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, tres mil novecentas vintecatro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------o) A "GESTETNER", facturación por fotocopias (meses de novembro e decembro), doce
mil trescentas cincuenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------p) A Dª ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de Pontevea (mes de
decembro), corenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------q) A "VIDEO IEC ESPAÑA, S.L.", por unha matriz de conmutación para o centro
reemisor de TV de Teo, cento dezanove mil catrocentas oitenta pesetas.------------------------------r) A "HORMIGONES PEREGRINO", por formigón para obras no galpón de Lucí, duascentas nove mil novecentas unha pesetas.-------------------------------------------------------------------s) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por materiais subministrados para obras no galpón
de Lucí, doce mil oitenta e tres pesetas.---------------------------------------------------------------------t) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por subministro e colocación de
quince marcos perdidos na escola obradoiro, trinta e unha mil seiscentas sesenta e oito pesetas.--u) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por arranxos de carpintería realizados
no colexio da Ramallosa, cento corenta e cinco mil novecentas vinteoito pesetas.-------------------v) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por arranxos de carpintería realizados
no colexio dos Tilos, trescentas tres mil trescentas corenta pesetas.------------------------------------x) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por materiais subministrados para pintado de
escolas, oito mil catrocentas dúas pesetas.------------------------------------------------------------------z) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por materiais subministrados para obras en
Bamonde, cento dezasete mil cincocentas cincuenta e tres pesetas.-------------------------------------aa) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por materiais subministrados para obras nos Tilos,
duascentas oitenta e tres mil duascentas cincuenta e dúas pesetas.--------------------------------------ab) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para obras no
Xirimbao, cento oito mil cento oitenta e catro pesetas.---------------------------------------------------ac) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Folgueiras, cincuenta e tres mil oitocentas oitenta e oito pesetas.---------------------------------------ad) A "CARPINTERÍA DE ALUMINIO GALICIA, S.L.", por subministro e colocación
de cerramento de escaleiras no colexio dos Tilos, setecentas oitenta e oito mil cincocentas sesenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A "DISPREX, S.L.", por caramelos para a cabalgata de Reis, vinteseis mil novecentas
sesenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------af) A "SANTI CENTRO ELECTRÓNICO, S.L.", por un cable e un conector para a rede
informática do concello, novecentas quince pesetas.-------------------------------------------------------

ag) A "COTELGA", por productos de aseo e hixiene para as oficinas municipais, seis mil
catrocentas cincuenta e nove pesetas.------------------------------------------------------------------------ah) A "ALMACENES J. VILLAVERDE", por tornillos e utensilios para obreiros, dúas
mil trescentas dezaoito pesetas.-------------------------------------------------------------------------------ai) A "COPY ESTUDIO, S.L.", por fotocopias de planos, mil cincocentas pesetas.--------al) A "FERRALLA DUFER, S.L.", por mallazo para a pista de tenis de San Saturniño,
trinta e dúas mil cincocentas trinta e oito pesetas.---------------------------------------------------------am) A "GALICIA MEDIA", por publicación de tres anuncios en "La Voz de Galicia",
trinta mil seiscentas vintecatro pesetas.---------------------------------------------------------------------an) A "RADIO POPULAR-COPE", por espacio radiofónico (mes de novembro),
cincuenta e oito mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------añ) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras en escolas,
dezaseis mil catrocentas noventa e dúas pesetas.----------------------------------------------------------ao) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras en "Parque
Montouto", catro mil cincocentas noventa pesetas.--------------------------------------------------------ap) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras en "San Saturniño", mil setecentas vinte pesetas.-----------------------------------------------------------------------------aq) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras nos Tilos, mil
trescentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------ar) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras en Bamonde, tres
mil oitocentas cincuenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------as) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras no polideportivo
da Ramallosa, doce mil setecentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------------at) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras no galpón de Lucí,
cinco mil sesenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------au) A D. JOSÉ TEO AMATE, por utensilios subministrados para obreiros, catro mil
catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------av) A "GRAFIDEZA", por material de oficina para o departamento social, cento corenta e
dúas mil oitocentas dezaseis pesetas.------------------------------------------------------------------------ax) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, cincuenta e tres mil cincocentas
corenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------az) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras, cento vinteúnha
mil oitocentas doce pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------ba) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Carballal,
Sestelo e antiga escola das Galanas, cincuenta e catro mil cento catro pesetas.-----------------------bb) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para colocación de
sinalización de estradas, corenta e nove mil oitocentas dez pesetas.------------------------------------bc) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na Casalonga,
once mil trescentas vintedúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------bd) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Santa
Eufemia-Oza, cento vintedúas mil catrocentas cincuenta e cinco pesetas.-----------------------------be) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no colexio de
Calo, vintesete mil trescentas setenta pesetas.--------------------------------------------------------------bf) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no colexio da
Ramallosa, cincuenta e cinco mil catrocentas corenta e sete pesetas.-----------------------------------bg) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no galpón de
Lucí, setenta e sete mil trescentas cincuenta pesetas.------------------------------------------------------bh) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no centro sociocultural, cen mil trinta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------

bi) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, catorce mil trescentas setenta e dúas pts.--bl) A "VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.", por colocación de cristais nas marquesinas
de Cachóns, Luou, Carballal, Raxó e Quintáns e no colexio da Ramallosa, seiscentas dezasete
mil duascentas sesenta e sete pesetas.-----------------------------------------------------------------------bm) A "SEUR", por portes de documentación a Santiago e á Coruña, cinco mil setecentas
cincuenta e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------bn) A "ABOGADOS ASESORES, S.C.", provisión de fondos para o recurso contencioso-administrativo nº 6545/98, cento once mil cincocentas corenta e seis pesetas.--------------------bñ) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por materiais subministrados para obras en Castres, Bamonde e Montouto, vintecatro mil seiscentas setenta e tres pesetas.--------------------------bo) A "COMUCA, S.L.", por materiais para construcción de beirarrúas, cento dez mil
cincocentas cincuenta e tres pesetas.-------------------------------------------------------------------------bp) A D. ISOLINO MANUEL VALIÑO CALO, por materiais subministrados para obras
no galpón de Lucí, catrocentas cincuenta e catro mil setecentas trinta e seis pesetas.----------------bq) A "COMUCA, S.L.", por materiais para construcción de beirarrúas, catro mil
novecentas cincuenta e catro pesetas.------------------------------------------------------------------------br) A "MERCERÍA SANSE", por materiais para confección de traxes para a cabalgata de
Reis, once mil cento oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------bs) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, honorarios por outorgamento de escritura de
compravenda de finca, corenta e catro mil novecentas dez pesetas.------------------------------------bt) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por materiais para as escolas deportivas municipais, cento dezaoito mil cincocentas cincuenta e dúas pesetas.------------------------------------------bu) A "RETALES GELMÍREZ", por teas para a confección de traxes para a cabalgata de
Reis, vinte mil setecentas sesenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------bv) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por confección de pancartas para a rota Xacobea e
para a festa do cabalo, setenta e unha mil novecentas vinte pesetas.------------------------------------bx) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por rotulación do escudo do concello e rotulación e
deseño da fachada da escola obradoiro, oitenta e tres mil oitocentas sesenta e oito pesetas.--------bz) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por rotulación de contedores de lixo, trescentas
oitenta e dúas mil oitocentas pesetas.------------------------------------------------------------------------ca) A "RETALES GELMÍREZ", por teas para confección de traxes para a cabalgata de
Reis, catro mil vintecinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------cb) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro de saúde de Ameneiro,
meses de setembro a decembro inclusives, cento sesenta mil pesetas.----------------------------------cc) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, vintenove mil trescentas
corenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------cd) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, honorarios por redacción do proxecto da obra "Saneamento en Vilar de Calo e Calo", duascentas trinta e oito mil seiscentas sesenta e
tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ce) A "CAMPOSA", por madeira subministrada para obras no galpón de Lucí, casa do
concello e outras, setecentas trinta e nove mil oitocentas sesenta pesetas.-----------------------------cf) A FENOSA, por luz de escolas, cento oitenta e cinco mil cento oitenta pesetas.--------cg) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, mil cincocentas corenta e
tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ch) A "MENSATEL", pago de cota de abono, mes de decembro, dez mil catrocentas
corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------ci) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de escolas, cento vintetrés mil setecentas trinta e oito pesetas.------------------------------------cl) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, trinta e catro mil trescentas doce pesetas.----------------------------------cm) A FENOSA, por enerxía eléctrica subministrada para edificios municipais e deportivos, escolas, alumados públicos, depuradoras, etc., seis millóns novecentas setenta e oito mil
cento corenta e nove pesetas.----------------------------------------------------------------------------------

cn) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono do centro médico de Calo, vintecatro mil
seiscentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------cñ) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible subministrado para
vehículos municipais, mil setecentas pesetas.--------------------------------------------------------------co) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por suscrición do concello (ano 1999), corenta e
dúas mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------cp) A "ALLIANZ-RAS", por seguro de responsabilidade civil do concello, duascentas
oitenta e catro mil oitocentas sesenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------cq) A "ALLIANZ-RAS", por seguro multirrisco das oficinas municipais, catrocentas
corenta e unha mil cento cincuenta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------cr) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxo da calefacción da escola obradoiro, trinta e catro
mil trescentas dez pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------cs) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxos de fontanería realizados no centro de saúde de
Pontevea e na calefacción das escolas de Oza e Bamonde, trinta e sete mil setecentas pesetas.----ct) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxo do motor do pozo do parque de Mouromorto,
vintedúas mil oitocentas cincuenta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------cu) A "TAIBO-CEFIGAL", por instalación de calefacción na escola de Campos, seiscentas corenta e oito mil setecentas noventa e nove pesetas.-------------------------------------------------cv) a "TAIBO-CEFIGAL", por instalación de calefacción na escola de Vilariño, seiscentas cincuenta e tres mil duascentas sete pesetas.-----------------------------------------------------------cx) A "TAIBO-CEFIGAL", por instalación de calefacción na escola de Raxó, seiscentas
catro mil duascentas cincuenta e nove pesetas.-------------------------------------------------------------cz) A "TAIBO-CEFIGAL", por reparacións efectuadas na calefacción da escola de
Cacheiras, vinte mil cincocentas trinta e dúas pesetas.----------------------------------------------------da) A "TAIBO-CEFIGAL", por reparacións efectuadas na calefacción da antiga escola
das Galanas, trinta e tres mil duascentas trinta e catro pesetas.------------------------------------------db) A "VIPROX FOTOGRAFÍAS", por unha reportaxe fotográfica de diapositivas con
motivo do Xacobeo-1999, cincuenta e oito mil pesetas.--------------------------------------------------dc) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, catro mil catorce pesetas.---dd) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, duascentas sesenta e catro
mil setecentas oitenta e unha pesetas.------------------------------------------------------------------------de) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, dezaoito mil trescentas trinta e
tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------df) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, mil catro pesetas.-------------dg) A FENOSA, por subministro de enerxía eléctrica, once mil novecentas trinta e dúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------dh) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do centro de saúde dos Tilos, dezaoito mil
catrocentas once pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------di) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do centro de saúde de Cacheiras, tres mil
trinta e sete pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------dl) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición do concello (mes de decembro), tres
mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------dm) Ó SR. TESOUREIRO MUNICIPAL, suplidos por compra de gomaespuma, dúas
coroas e unha barba con peluca para a cabalgata de Reis, dezanove mil novecentas pesetas.-------dn) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Vilar-Teo, setenta e unha mil oitocentas corenta e nove pesetas.----------------------------------------dñ) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Bouñou-Rarís, cincuenta e nove mil oitocentas setenta e cinco pesetas.--------------------------------

do) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
San Saturniño, catrocentas dezaseis mil cento sesenta e seis pesetas.----------------------------------dp) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, catro mil sesenta pesetas.--------dq) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
sesenta mil cento corenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------Igualmente, a Comisión de Goberno acordou aproba-los seguintes pagos, correspondentes á escola-obradoiro:-------------------------------------------------------------------------------------a) A GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por material didáctico para o curso de albanelería,
duascentas doce mil oitocentas sesenta e tres pesetas.----------------------------------------------------b) A GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por material didáctico para o curso de albanelería,
cento seis mil oitocentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------c) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por maquinaria para o curso de xardinería,
trece mil duascentas corenta e unha pesetas.----------------------------------------------------------------d) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por alugueiro de maquinaria para o curso de
xardinería (mes de novembro), trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pesetas.-----------------e) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por alugueiro de formigoneira (mes de novembro), nove mil catrocentas vintecinco pesetas.-------------------------------------------------------------f) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por gasóleo para a furgoneta, dúas mil pesetas.------------g) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por lavado da furgoneta, cincocentas pesetas.-------------h) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por gasóleo para a furgoneta, catorce mil cincocentas
vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------i) a "J. VILLAVERDE, S.A.", por ferramenta para o curso de carpintería, cincocentas dez
mil setecentas trinta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------l) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por ferramenta para o curso de cantería, quince mil
novecentas trinta e tres pesetas.-------------------------------------------------------------------------------m) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por vestiario para alumnos, vintenove mil cincocentas
noventa e dúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------n) A "CEMIGA, S.A.", por mantemento da fotocopiadora, cinco mil novecentas trinta e
seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A "TOLDOS COMPOSTELA, S.C.L.", por cintas para o curso de cantería, doce mil
cincocentas vinteoito pesetas.---------------------------------------------------------------------------------o) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
vintenove pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------p) A D. RAMÓN GARCÍA BAUTÍS, por unha ponte para o curso de cantería, cento once
mil seiscentas noventa e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------q) A "JARDÍN CORUÑA, S.L.", por material didáctico para o curso de xardinería,
noventa e dúas mil trescentas vintecatro pesetas.----------------------------------------------------------r) A "MADERAS RAMOS MOREIRA, S.L.", por material didáctico para o curso de carpintería, vinteoito mil cento oitenta e oito pesetas.--------------------------------------------------------s) A "MADERAS RAMOS MOREIRA, S.L.", por material didáctico para o curso de carpintería, sete mil seiscentas setenta e tres pesetas.---------------------------------------------------------t) A "MADERAS RAMOS MOREIRA, S.L.", por material didáctico para o curso de carpintería, sesenta e dúas mil trescentas trinta e unha pesetas.---------------------------------------------u) A "TORNEIRO, S.A.", por alugueiro de ferramenta de carpintería (mes de novembro),
duascentas vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.---------------------------------------------------v) A Dª HIDELINA CERUELO NIEVES, por material de oficina, cento cincuenta e sete
mil cincocentas cincuenta e catro pesetas.------------------------------------------------------------------x) A "EXPRÉS DE VEA, S.L.", por servicio de autobuses en viaxe a Lampai e Santa
Cruz de Rivadulla, corenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------z) A D. ADOLFO PICÁNS PICÁNS, por gastos de desprazamento (mes de novembro),
cinco mil trescentas setenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------aa) A "EL ROBLE, DERIVADOS DEL HORMIGÓN, S.L.", por servicio de grúa, nove
mil duascentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------

ab) A "EXCLUSIVAS VILA, S.L.", por extintores, corenta e dúas mil trescentas corenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ac) A "MACONSI, S.L.", por limpeza das aulas de Camporrapado, cento cincuenta mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ad) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por alugueiro de invernadeiro (mes de
novembro), vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.---------------------------------------------ae) A Dª INÉS VECINO MONTERO, por gastos de desprazamento (mes de novembro),
nove mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------af) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por carteis para a escola obradoiro, setenta e nove
mil duascentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------ag) A "MADERAS BASTAVALES, S.L.", por material didáctico para o curso de xardinería, oito mil vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------ah) A "ORVISAHOUSE", por material didáctico para o curso de xardinería, setenta e oito
mil oitocentas cincuenta e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------ai) A "AUTOS BREA, S.L.", por alugueiro da furgoneta (mes de novembro), cento vinteúnha mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------al) A D. EMILIO CLEMENTE GONZÁLEZ, por ferramentas para o curso de cantería,
setenta e sete mil cento corenta pesetas.---------------------------------------------------------------------am) A "CEMIGA, S.A.", por alugueiro da fotocopiadora (mes de decembro), vintecinco
mil cincocentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------------an) A "TORNEIRO, S.A.", por ferramenta para o curso de carpintería, trinta e dúas mil
duascentas dezanove pesetas.---------------------------------------------------------------------------------añ) A "TORNEIRO, S.A.", por alugueiro de maquinaria para o curso de carpintería (mes
de decembro), duascentas vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.---------------------------------ao) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por alugueiro da formigoneira (mes de
decembro), nove mil catrocentas vintecinco pesetas.------------------------------------------------------ap) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por alugueiro de maquinaria para o curso de
xardinería (mes de decembro), trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pesetas.------------------aq) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por material didáctico para o curso de albanelería, oitenta e dúas mil cincocentas cincuenta e sete pesetas.-------------------------------------------ar) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por alugueiro de invernadeiro (mes de
decembro), vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.---------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JOSÉ Mª RIVAS RODRÍGUEZ, para levar a cabo movemento de terras de 100
m3 na finca nº 1067 de Cacheiras, situada en "Prado da Besada"-Constenla, debendo respecta-lo
sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego da finca e repoñe-la capa superficial desti- da
ó mesmo uso cá actual, e coa obriga de constituír en arcas municipais unha fianza por importe de
50.000 pts. para responder dos danos que as obras poidan ocasionar no pavimento da pista.-------b) A Dª DOLORES SÁNCHEZ PARAMÁ, para construcción dunha rampa de 8 metros
na súa finca situada en Catro Camiños-Cacheiras, debendo instalar unha tubería de 40 cm. de
diámetro, segundo as condicións xerais indicadas na autorización da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivenda (Expte. T205D 98/106-1).---------------------------------------c) A D. FRANCISCO JAVIER CIFUENTES SÁNCHEZ, para construír un galpón
agrícola de 30 m2 na finca nº 252 de Rarís, situada en "Paradela", debendo edificalo á distancia
mínima de 8 metros a contar do eixe da pista principal, 6 metros do da pista secundaria e 5
metros dos lindeiros da finca, e cumpri-las condicións das Normas Subsidiarias no referente a

edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U., que serán exclusivamente de planta
baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima
de dornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto
a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación
máxima de ata un 0,5% da parcela neta.---------------------------------------------------------------------d) A D. JESÚS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, para substitución da tea metálica existente
pro tres filas de bloque e novo arame, en 215 m/l, no valado existente na finca SAU-4 de Calo,
situada en "Barreiras"-Fixó, debendo realiza-las obras sen que afecten ó tramo de cerre situado a
unha distancia inferior a 5 metros do eixe da pista.--------------------------------------------------------e) A D. BENITO A. LÓPEZ DE ABAJO RODRÍGUEZ, para construír un valado de 32
m/l na finca nº 172 de Oza, situada en Castres, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros
a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta.--------------------------------------------------------------------------------f) A D. MANUEL CASTELAO RODRÍGUEZ, para construír un valado de 150 m/l na
finca nº 955 de Calo, situada en Mouromorto, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros
a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta.--------------------------------------------------------------------------------g) A D. JOSÉ MANUEL BOTANA SÁNCHEZ, para construír un valado de 236 m/l na
finca nº 124 de Calo, situada en Vilar de Calo, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros
a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta.--------------------------------------------------------------------------------h) A Dª CARMEN CAO LÓPEZ, para construír un valado de 63 m2 e un garaxe de 30
m2 na súa leira "Montiño", situada en Florida-Rarís, debendo edifica-lo valado á distancia
mínima de 4 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá
pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta, e o galpón deberá cumpri-las condicións das
Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable NT-G2,
que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non
superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos
parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da
propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite
de 30 m2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. AURELIO EIRAS PAREDES, en representación de "Eiras Duarte", para construír
unha vivenda unifamiliar na súa finca situada en Casaldomiro-Recesende (parcela A), debendo
edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª
Mercedes Rosón Varela, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o
correspondente proxecto de execución.---------------------------------------------------------------------l) A D. AURELIO EIRAS PAREDES, en representación de "Eiras Duarte", para construír
unha vivenda unifamiliar na súa finca situada en Casaldomiro-Recesende (parcela B), debendo
edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª
Mercedes Rosón Varela, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o
correspondente proxecto de execución.---------------------------------------------------------------------m) A D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de "Viviendas Teo, S.L.", para
construír un edificio de 22 vivendas en Montouto-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova,
non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de
execución (que recollerá a rede de saneamento en sistema separativo) e o nomeamento dos
técnicos directores da obra.-------------------------------------------------------------------------------------

n) A D. ALFONSO MANUEL FERNÁNDEZ PADERNE, para construír unha vivenda
unifamiliar na finca nº 415 de Calo, situada en Solláns, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa.--------------ñ) A "EIRAS DUARTE, C.B.", para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Casaldomiro-Recesende, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.-------------------------------------o) A D. JESÚS CARAMÉS BUGALLO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Ramallosa-Lucí, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, e coa obriga de respecta-la servidume
de paso existente.-----------------------------------------------------------------------------------------------p) A D. JOSÉ MANUEL LATA SOUTO, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 370-A de Cacheiras, situada no Raxó, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Luisa García Gil.-----------------------------------q) A D. JOSÉ MANUEL CALVELO ORTEGA E OUTRA, para construír unha vivenda
unifamiliar na finca nº 602 de Recesende, situada en "Corgo"-Ufa, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Pablo Costa Buján.----------r) A D. JAVIER OTERO LLOVO, para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº 4
de Luou, situada en Bustelo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Iago Seara Morales.---------------------------------------------------------s) A D. RAMÓN RODRÍGUEZ LAREO, para legalización de baixo cuberta da súa
vivenda situada en Feros-Cacheiras, segundo proxecto presentado, redactado polo arquitecto D.
Arturo Rodríguez Vilanova.-----------------------------------------------------------------------------------t) A Dª MARCELINA SIGÜEIRO LIÑARES, para arranxo da cuberta do galpón da súa
propiedade, de 73 m2, existente en Paraxó-Luou, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------u) A "ARTURO FRAMIL Y OTRO, S.C.", para parcelación da finca nº 1211 de Calo,
situada en Texexe, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.-----------------------------------------------v) A D. RAMÓN PARAJÓ PARAJÓ, para cerramento exterior dun galpón de 16 m2
adosado á súa vivenda, existente na finca nº 626 de Luou, no lugar do Aido.-------------------------x) A D. RICARDO CALVO BLANCO, para construír unha vivenda unifamiliar na finca
nº 2083 de Calo, situada en Vilares de Rúa de Francos, debendo edificala suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira.-----4.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA.- Visto escrito de Dª
Margarita Martín Mallén, nº 2835 de 02-12-98, que solicita licencia de primeira ocupación da
vivenda construída en Cesar-Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Javier
Fernández Muñoz, visto o informe do técnico municipal e demais documentación obrante no
expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia de primeira
ocupación que solicita.-----------------------------------------------------------------------------------------5.- PLANO 2000 DE RECUPERACIÓN DA ARQUITECTURA POPULAR.- Dada
conta do expediente que se tramita para a inclusión de obras no plano 2000 de recuperación da
arquitectura popular, segundo acordo plenario de data 12 de novembro de 1998, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda aproba-las memorias avaliadas das obras que a continuación
se relacionan, polos importes que tamén se indican:------------------------------------------------------ORDE

DENOMINACIÓN DA OBRA

IMPORTE (Pts.)

1 Acondicionamento da ponte de Caxade

2.128.577

2 Acondicionamento do cruceiro de Raxó

514.889

3 Acondicionamento da igrexa de Oza

1.125.214

4 Acondicionamento do entorno da igrexa de Rarís

2.467.929

5 Acondicionamento da fonte de Pontevea

1.124.681

6 Acondicionamento da igrexa de Teo

1.560.426

7 Acondicionamento da igrexa de Vilariño

1.126.352

8 Acondicionamento da fonte e lavadoiro de Feros

2.727.670

9 Acondicionamento do muíño de Requián

3.450.523

10 Acondicionamento do muíño da Barcia

3.145.705

11 Acondicionamento do muíño de Penelas

2.216.325

12 Acondicionamento do peto de ánimas de Raxó
13 Acondicionamento do peto de ánimas de Cacheiras

149.083
86.965

14 Acondicionamento da fonte e lavadeiro de Cesar

4.168.808

15 Acondicionamento da fonte e lavadeiro de Cabovila

2.011.588

16 Acondicionamento da fonte e lavadeiro de Mouromorto

2.134.098

17 Acondicionamento do muíño de Vilar de Calo

3.395.039

18 Acondicionamento da fonte da Xesta

617.937

19 Acondicionamento do hórreo de Caramés

2.563.731

20 Acondicionamento de muíños en Cachóns

4.952.861

21 Acondicionamento do cruceiro de Agoso
22 Acondicionamento dos muíños e corgos de Vuela

110.432
3.176.936

23 Acondicionamento da fonte de Florida

744.312

24 Acondicionamento da fonte e lavadeiro da Pedra

985.606

25 Acondicionamento da fonte e lavadeiro de Seoane

1.925.141

26 Acondicionamento da igrexa de Recesende

2.530.880

27 Acondicionamento da fonte e lavadeiro de Noceda

2.021.320

28 Acondicionamento do muíño de Vilachaíño

3.594.335

29 Acondicionamento da fonte de Santa Lucía

772.667

30 Acondicionamento da casa parroquial de Vilariño

4.993.000

31 Acondicionamento do muíño de Atán

2.622.760

32 Acondicionamento do entorno da igrexa de Reis

4.153.533

33 Acondicionamento da capela de Santa Marta

5.000.000

34 Acondicionamento do hórreo de Mª Elena Framil
35 Acondicionamento do hórreo de Ramón Seoane
TOTAL

655.690
1.173.340
76.128.353

6.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:-----------------------------------------------------a) Certificación única da obra "Construcción centro sociocultural e da terceira idade do
concello de Teo, fase 2ª", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela por importe de un
millón mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

b) Certificación única da obra "Construcción centro sociocultural e da terceira idade do
concello de Teo, finalización da 2ª fase", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela
por importe de cinco millóns de pesetas.--------------------------------------------------------------------7.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou
concede-las subvencións que se citan ás entidades e polos conceptos e importes que tamén se
relacionan:-------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE

CONCEPTO

COBRADO A COBRAR

A.VV. A Canteira

Completo pago subv. actividades

0

200.000

Centro Cult. Rosalía Castro

Completo pago subv. activ. cults.

1.000.000

1.000.000

Cl. Aeromodelismo Estela

Completo pago subv. activ. deport.

0

250.000

Soc. Deportiva Cacheiras

Completo pago subv. activ. deport.

500.000

750.000

A.VV. Baiuca

Completo pago subv. actividades

0

800.000

A.VV. Castro Lupario

Completo pago subv. actividades

0

1.000.000

Soc. Recreativa de Calo

Completo pago subv. actividades
deportivas e culturais

1.000.000

1.400.000

Asoc. Cult. A Carballeira

Completo pago subv. activ. cults.

200.000

100.000

Asoc. Xuvenil Vrenza

Completo pago subv. activ. xuv.

0

300.000

Asoc. Xuvenil Leña Verde

Completo pago subv. activ. xuv.

50.000

0

Asoc. Cultural Santa Ana

Completo pago subv. activ. cults.

0

700.000

Cl. Fútbol Lampai

Completo pago subv. activ. deport.

0

800.000

Asoc. Cultural Río Tella

Completo pago subv. activ. cults.

0

600.000

Soc. Deportiva Lucí

Completo pago subv. activ. deport.

0

200.000

Soc. Cazadores de Teo

Completo pago subv. activ. deport.

1.500.000

600.000

A.VV. Santa María

Completo pago subv. actividades

0

100.000

Asoc. Cultural A Mámoa

Completo pago subv. activ. cults.

400.000

200.000

Cl. Ciclista Luou-Teo

Completo pago subv. activ. deport.

650.000

50.000

Soc. Deportiva Luou

Completo pago subv. activ. deport.

150.000

600.000

A.VV. Os Tilos

Completo pago subv. actividades

600.000

0

Asoc. Cult. APA Cobas

Completo pago subv. actividades

0

300.000

Soc. Recr. Cult. Os Tilos

Completo pago subv. actividades

0

1.000.000

A.VV. A Unión

Completo pago subv. actividades

0

300.000

Centro Cult. Santa Eufemia

Completo pago subv. activ. cults.

0

100.000

Soc. Deportiva Irmandade

Completo pago subv. activ. deport.

500.000

100.000

Cl. Fútbol Rarís

Completo pago subv. activ. deport.

0

600.000

A.VV. O Castro

Completo pago subv. actividades

1.000.000

0

S.D.C. Recesende

Completo pago subv. actividades
deportivas e culturais

500.000

100.000

Centro Cult. A Ponte Vella

Completo pago subv. activ. cults.

0

2.000.000

S.C. Praíña

Completo pago subv. activ. deport.

0

1.000.000

A.VV. O Forcado

Completo pago subv. actividades

0

100.000

Banda Música Cult. de Teo

Completo pago subv. actividades

0

1.500.000

Padroado Cemit. Cacheiras

Conservación camposanto

0

500.000

A.VV. A Torre

Completo pago subv. actividades

0

500.000

APA Colexio Calo

Completo pago subv. actividades

0

200.000

APA Río Tella

Completo pago subv. actividades

0

170.000

Padroado Cemiterio Reis

Conservación camposanto

0

500.000

S.D. Os Tilos

Completo pago subv. activ. deport.

500.000

100.000

Asoc. Xuv. Nova Xamaraina

Completo pago subv. activ. xuven.

0

500.000

Padroado Cemiterio Rarís

Conservación camposanto

0

1.000.000

Tamén por unanimidade, e ademais das subvencións anuais, a Comisión de Goberno
acordou concede-las seguintes:-------------------------------------------------------------------------------a) Á Sra. directora do colexio da Ramallosa, para actividades do centro, duascentas mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Á Sra. directora do colexio da Ramallosa, para axudas para libros de texto e material
escolar, nove mil cincocentas vinteseis pesetas.-----------------------------------------------------------c) Á Asociación Xuvenil "LEÑA VERDE", para celebración dun festival de rock,
cincuenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------d) Ó Sr. director do colexio de Calo, para compra de ordenadores para impartición de
clases de informática, duascentas cincuenta mil pesetas.-------------------------------------------------e) A veciños de Fornelos, para construcción dun local para o repartidor de auga,
duascentas cincuenta mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------f) Á Sra. directora do instituto de Cacheiras, para excursión a Andorra de noventa e un
alumnos do centro, trescentas dezaoito mil cincocentas pesetas (a razón de 3.500 pts. por alumno
asistente á excursión que está empadroado neste concello).----------------------------------------------8.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. MANUEL GÓMEZ NOYA, nº 2834 de data 02-12-98, no que expón que pasa a
rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar situado no local nº 44 do centro comercial dos Tilos,
do que era titular D. José Lesta Villar, polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a
primitiva licencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------9.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.- Vistos os informes e demais documentación
contidos nos expedientes, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a devolución das
fianzas que se relacionan ós titulares que tamén se citan e polos conceptos e importes que se fan
constar:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Aval de Barclays Bank por importe de 402.655 pts., depositado por "Excavaciones
Ovidio" como fianza definitiva das obras "Alcantarillado en Oseve" (156.438 pts.), "Saneamento
en Vila Verde-Oseve" (147.189 pts.) e "Urbanización do polideportivo de Calo" (99.028 pts.).---b) Aval do Banco de Galicia por importe de 194.400 pts., depositado por "Cosmalca,
S.L." como fianza definitiva da obra "Saneamento en Póboa, 1ª fase".---------------------------------c) Aval do Banco de Galicia por importe de 161.588 pts., depositado por "Cosmalca,
S.L." como fianza definitiva da obra "Acondicionamento de pista en Bamonde".--------------------d) Aval do Banco de Galicia por importe de 137.208 pts., depositado por "Cosmalca,
S.L." como fianza definitiva da obra "Acondicionamento de pistas en Fornelos e Póboa".----------

10.- ADHESIÓN ÓS CONVENIOS ASINADOS ENTRE A FEGAMP E CABITEL.Dada conta de escrito da Federación Galega de Municipios e Provincias no que comunica a
sinatura con Telefónica e Cabitel de tres convenios que representan importantes vantaxes para os
concellos galegos, xa que ofrecen a posibilidade de colocar gratuitamente cabinas en distintos
lugares da vía pública e centros municipais e de reducción nas tarifas para chamadas de telefonía
fixa e móbil, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda adherirse ós anteditos convenios
asinados entre a FEGAMP, Telefónica e Cabitel.----------------------------------------------------------11.- CONCESIÓN DE AXUDAS NO FOGAR.- Vistos os informes e demais documentación obrantes nos expedientes, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a
axuda no fogar ós solicitantes que a continuación se relacionan, os cales deberán aportar para
este fin as cantidades que se citan, segundo os ingresos de cada un:------------------------------------a) Dª Dolores Meiriño Gómez, que aboará a cantidade de 14.400 pts. mensuais.-----------b) Dª Armenia Liñares Vázquez, que aboará a cantidade de 2.400 pts. mensuais.-----------c) Dª Purificación Fernández Rego, que non deberá aboar ningunha cantidade.-------------d) Dª Mª Consolación Braña Cao, que aboará a cantidade de 2.400 pts. mensuais.---------e) Dª Mª Luisa Alfonso Devesa, que non deberá aboar ningunha cantidade.-----------------12.- CONCESIÓN DE AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E TRANSPORTE.Vistos os informes e demais documentación obrantes nos expedientes, a Comisión de Goberno,
por unanimidade, acordou concede-las axudas para libros de texto e/ou transporte que a continuación se citan:-----------------------------------------------------------------------------------------------------a) A Dª MARÍA DOLORES CABANAS BARREIRO, para libros de texto dos seus fillos
Jorge, Óscar e Natividad Iglesias Cabanas, cincuenta e unha mil pesetas.-----------------------------b) A D. JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ LÓPEZ, para libros de texto dos seus fillos Beatriz,
Fernando e Cristina Sánchez Aller, sesenta e tres mil pesetas.------------------------------------------c) A D. JOSÉ ANTONIO QUINTÁNS SUÁREZ, para libros de texto dos seus fillos Mª
Luisa, Isabel e Ramón Quintáns Rico, sesenta e tres mil pesetas, e para transporte da primeira
deles trinta e oito mil catrocentas pesetas.------------------------------------------------------------------13.- COMPRA DE MATERIAIS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- A
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou a compra de 30 raquetas e 20 volantes de
badminton para as escolas deportivas municipais, por importe de 59.200 pts., e dun trofeo, 20
camisetas e carteis propagandísticos para a colaboración co partido benéfico en solidariedade con
Centroamérica, por importe de 106.510 pts.----------------------------------------------------------------14.- TROFEO DE FÚTBOL "CONCELLO DE TEO".- Tamén por unanimidade, a
Comisión de Goberno acordou adquirir 5 trofeos, 140 medallas e 200 camisetas, así como
imprimir carteis e invitacións para a celebración do trofeo de fútbol "Concello de Teo".-----------Igualmente por unanimidade, e vistos os presupostos presentados, acorda contratar co
"Hotel Congreso" o subministro dun viño español con motivo da entrega de trofeos.---------------15.- REALIZACIÓN DUN PROGRAMA DE TELEVISIÓN.- A Comisión de
Goberno, por unanimidade, acordou contratar con "Lembrando a Galicia" a realización dun
programa de televisión de trinta minutos de duración, para propaganda deste concello, que se
emitirá en todo o mundo a través de Galicia Televisión, no prezo de 280.000 pesetas.--------------16.- COMPRA DUN PROXECTOR PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL.- Vistos
os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou contratar con

"M. Ceruelo" o subministro dun retroproxector portátil para o departamento de servicios sociais,
no prezo total de cento tres mil catrocentas setenta e dúas pesetas.-------------------------------------17.- COMPRA DE PAPELEIRAS.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acordou contratar con "CONTENUR" o subministro de duascentas
papeleiras, no prezo total de un millón trescentas noventa e dúas mil pesetas.------------------------18.- PAGO DO AUMENTO DO I.P.C. DO CONTRATO DE RECOLLIDA DE
LIXO.- Dada conta de escrito de D. Eduardo Mirás Carneiro no que solicita que se lle aboen as
cantidades correspondentes ó aumento do I.P.C. do contrato de recollida de lixo desde o ano
1996, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aboarlle a D. Eduardo MIrás Carneiro as
cantidades de 593.400 pts., 1.053.989 pts. e 1.351.069 pts., correspondentes ó incremento do
I.P.C. dos anos 1996, 1997 e 1998 respectivamente.------------------------------------------------------19.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e vinte
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 5 DE XANEIRO DE 1999.----------------Na casa do concello de Teo, a cinco
de xaneiro de mil novecentos noventa e nove.------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis
membros que a compoñen e que se citan na marxe,
a fin de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria
convocada para este día.--------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.--------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolu- ción dos asuntos incluídos na seguinte ------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuído
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por ferramentas para obreiros do concello, oito mil duascentas trinta e tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------b) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce do campo de festas
de Recesende, trinta e tres mil oitocentas catorce pesetas.-----------------------------------------------c) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Cacheiras, cento cincuenta e unha mil vinteseis pesetas.----------------------------------------------------------d) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Cacheiras, cento vinteseis mil duascentas vinte pesetas.----------------------------------------------------------e) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Lucí,
duascentas vintetrés mil sesenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------f) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de
Cacheiras, noventa e sete mil cento noventa e unha pesetas.---------------------------------------------g) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Cacheiras, cento noventa e seis mil catrocentas dezasete pesetas.-----------------------------------------------h) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Cacheiras, cento corenta e tres mil cincocentas sesenta e dúas pesetas.----------------------------------------i) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Reis,
cento dezaoito mil novecentas seis pesetas.-----------------------------------------------------------------l) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Rarís,
cento corenta e oito mil oitenta e seis pesetas.--------------------------------------------------------------

m) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Reis,
trinta e unha mil sesenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------n) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Luou,
catrocentas vintecinco mil novecentas trinta e cinco pesetas.--------------------------------------------ñ) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Recesende, catrocentas nove mil catrocentas vintedúas pesetas.----------------------------------------------o) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Luou,
cento catorce mil cento cincuenta e seis pesetas.-----------------------------------------------------------p) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas dos Verxeles, duascentas sesenta e catro mil catrocentas oitenta pesetas.------------------------------------------q) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desmonte realizado en Oza,
dous millóns novecentas mil cento setenta e catro pesetas.----------------------------------------------r) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por obras nunha pista de Vilar de
Francos, setenta e oito mil oitocentas vintecatro pesetas.-------------------------------------------------s) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por obras nunha pista de Torre-Cacheiras, duascentas corenta e unha mil cento sesenta e dúas pesetas.-------------------------------t) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Luou,
cincocentas setenta e unha mil cento cincuenta e cinco pesetas.-----------------------------------------u) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Rarís,
dezaseis mil cincocentas oitenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------v) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Calo,
trinta e oito mil novecentas seis pesetas.--------------------------------------------------------------------x) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Rarís,
trescentas sesenta e catro mil catrocentas oito pesetas.---------------------------------------------------z) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Reis,
trescentas dezasete mil cincocentas nove pesetas.---------------------------------------------------------aa) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Reis,
cento cincuenta e catro mil cento dezaoito pesetas.-------------------------------------------------------ab) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de
Cacheiras, duascentas dezaoito mil cincuenta e sete pesetas.--------------------------------------------ac) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Reis e
Lucí, cento vinteúnha mil dezasete pesetas.----------------------------------------------------------------ad) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de
Cacheiras, cento quince mil cento trinta e seis pesetas.---------------------------------------------------ae) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Teo,
cento catorce mil oitenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------af) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras en camiños dos Tilos (292.952
pts.), Cesar (645.683 pts.) e San Saturniño (12.180 pts.), retirada de escombros do local sociocultural (23.200 pts.), acondicionamento de terreos onda o centro médico dos Tilos (20.880 pts.),
sinalización de vertedeiros incontrolados (348.000 pts.) e sinalización do mercadiño de Teo
(52.200 pts.), un millón trescentas noventa e cinco mil noventa e cinco pesetas.---------------------ag) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas nos aparcadoiros dos
cemiterios de Oza (1.165.353 pts.) e Cacheiras (493.290 pts.), un millón seiscentas cincuenta e
oito mil seiscentas corenta e tres pesetas.-------------------------------------------------------------------ah) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, cento
noventa e oito mil catrocentas dezaoito pesetas.-----------------------------------------------------------ai) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, duascentas vintecinco mil trescentas cincuenta e tres pesetas.------------------------------------------------al) A "MARLO, S.C.", por subministro dunha marquesina para Sestelo, catrocentas noventa e nove mil novecentas sesenta pesetas.---------------------------------------------------------------am) A "MARLO, S.C.", por subministro dunha marquesina para Parque Montouto,
catrocentas noventa e nove mil novecentas sesenta pesetas.----------------------------------------------

an) A "MARLO, S.C.", por subministro dunha marquesina para Castres-Oza, catrocentas
noventa e nove mil novecentas sesenta pesetas.------------------------------------------------------------añ) A "MARLO, S.C.", por subministro dunha marquesina para Bouñou, catrocentas
noventa e nove mil novecentas sesenta pesetas.------------------------------------------------------------ao) A "MARLO, S.C.", por subministro dunha marquesina para Vilar-Teo, catrocentas
noventa e nove mil novecentas sesenta pesetas.------------------------------------------------------------ap) A FENOSA, por alumado público, vintedúas mil oitocentas noventa e tres pesetas.---aq) A FENOSA, por luz de escolas, sesenta e cinco mil cento corenta e unha pesetas.-----ar) A FENOSA, por alumado público, corenta e tres mil novecentas trinta e nove pesetas.
as) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, cincuenta e
nove mil setecentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------at) A "MENSATEL", por cota de abono deste concello, mes de xaneiro, dez mil catrocentas corenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------3.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN ESCOLAS.- Vistos os presupostos
presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou contratar con "Taibo-Cefigal" a
instalación de calefacción nos edificios escolares que a continuación se relacionan nos prezos
que tamén se citan, os cales se verán incrementados co I.V.E. correspondente:----------------------ESCOLA

PARROQUIA

IMPORTE (Pts)

Rúa de Francos

Calo

512.210

Recesende

Recesende

546.819

Aido

Luou

495.605

Casalonga

Calo

498.610

Sede CPRA-Solláns

Calo

530.910

Bamonde

Bamonde

1.117.581

Local escola Galanas

Calo

1.332.296

4.- INSTALACIÓN DUNHA MARQUESINA EN VILAR-TEO.- A Comisión de
Goberno, por unanimidade, acordou instalar unha marquesina no lugar de Vilar, parroquia de
Teo, contratando con "Marlo, S.L." o subministro desta, no prezo total de catrocentas noventa e
nove mil novecentas sesenta pesetas.------------------------------------------------------------------------5.- OBRAS NO ENTORNO DA IGREXA DE RARÍS.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda realizar obras de mellora e de seguridade vial no entorno da igrexa
parroquial de Rarís, consistentes en derruba do muro actual e levantamento dun novo e tamén
retirada da estrada, co fin de darlle largura á vía pública neste tramo e construír unha zona peatonal para servicio dos veciños da parroquia.-----------------------------------------------------------------As citadas obras contan con autorización escrita do Sr. cura párroco, serán realizadas
polos obreiros municipais e deberán axustarse ó convenio asinado entre os veciños da parroquia e
o Arcebispado de Santiago.-----------------------------------------------------------------------------------6.- OBRAS DE AMPLIACIÓN DE ESTRADAS DA PARROQUIA DE OZA.- Igualmente por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou:----------------------------------------------1º.- Levar a cabo as seguintes obras nas vías públicas da parroquia de Oza:------------------

a) Ampliación da estrada dos Verxeles, por un importe total de tres millóns duascentas
noventa e catro mil duascentas cincuenta e cinco pesetas, segundo memoria avaliada redactada
polo arquitecto técnico D. Enrique Eijo Blanco.-----------------------------------------------------------b) Afirmado de pista en Eo dos Ferreiros (1ª fase), por un importe total de tres millóns
cincocentas oitenta mil sesenta e sete pesetas, segundo memoria avaliada redactada polo
arquitecto técnico D. Enrique Eijo Blanco.-----------------------------------------------------------------2º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
solicitar presupostos para a realización das citadas obras.------------------------------------------------7.-ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.---------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 21 DE XANEIRO DE 1999.--------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinteún de xaneiro de
mil novecentos noventa e nove.-------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
asistencia de cinco dos seus membros, sendo o número
legal o de seis, a fin de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada para este día.---------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.-----------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte ---------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por copias de escrituras, tres mil novecentas
sesenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------b) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, honorarios por escritura de permuta de fincas,
oitenta e sete mil novecentas noventa e seis pesetas.------------------------------------------------------c) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, honorarios por escritura de compraventa de
fincas, vintetrés mil setecentas vinteoito pesetas.----------------------------------------------------------d) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación nº 1 da obra "Saneamento en
Calo" (Plano complementario ó POS-1998), catro millóns novecentas noventa mil pesetas.-------e) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación única da obra "Saneamento
en Lampai" (Plano 2000 de Infraestructuras-1998), catro millóns setenta mil pesetas.--------------f) MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación nº 2 e última da obra
"Saneamento en Vilar de Calo e Calo" (PIEL-1997), dous millóns oitocentas noventa e cinco mil
dezanove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------g) Ó MINISTERIO DE TRABALLO E ASUNTOS SOCIAIS, por un exemplar da guía
laboral-1998, dúas mil noventa e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------h) A "MAQUINARIAS OTERO", por alugueiro de maquinaria para obras, corenta e
catro mil oitenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------i) A "MAQUINARIAS OTERO", por alugueiro de maquinaria para obras, trescentas
oitenta mil duascentas trinta e seis pesetas.-----------------------------------------------------------------l) A "MAQUINARIAS OTERO", por alugueiro de maquinaria para obras, cento corenta e
dúas mil setecentas trinta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------m) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, trinta mil corenta e nove pesetas.---

n) A D. MANUEL VALIÑO CALO, por materiais subministrados para obras, duascentas
cincuenta e dúas mil catrocentas corenta e sete pesetas.--------------------------------------------------ñ) A "LA GALICIA PRODUCCIONES", por realización dun programa de televisión para
emisión a través de "Televisión de Galicia Internacional" para publicidade do concello,
duascentas oitenta mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------o) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos e maquinaria municipais, sete mil setecentas trinta e sete pesetas.--------------------p) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos e maquinaria municipais, trinta e seis mil cento dezaseis pesetas.--------------------q) Á FARMACIA "PRIETO BERTÓLEZ", por medicamentos subministrados para usuarios do departamento social, duascentas dezasete mil oitocentas pesetas.------------------------------r) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por reparacións do tractor e da desbrozadora,
duascentas trinta e seis mil cento cincuenta e nove pesetas.----------------------------------------------s) A "FERRETERÍA GERMÁN", por copias de chaves, mil catrocentas pesetas.----------t) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por encadernación de catro tomos do presuposto
municipal de 1998, tres mil setecentas doce pesetas.------------------------------------------------------u) A "MARLO, S.L.", por unha marquesina para Folgueiras, catrocentas noventa e nove
mil novecentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------v) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en Folgueiras
(890.184 pts.), Cerdeira (62.640 pts.), Mouromorto (40.368 pts.) e construcción dun pozo de
rexistro en Balcaide (160240 pts.), un millón nove mil catrocentas trinta e dúas pesetas.-----------x) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por reposición de afirmado de gabias en
San Martiño, oitocentas dúas mil catrocentas setenta e seis pesetas.------------------------------------z) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por construcción de accesos ó centro
médico de Folgueiras (1ª fase), dous millóns duascentas setenta e seis mil duascentas dez
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------aa) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por ampliación e asfaltado de pista en
Folgueiras, un millón cincocentas trinta e tres mil cincuenta e seis pesetas.---------------------------ab) A "GRAFIDEZA", por material de oficina para o departamento social, catro mil seiscentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ac) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, cento doce mil cincocentas unha pesetas.-ad) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza do departamento de apoio escolar (mes
de decembro), once mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------ae) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por suscrición deste concello ó B.O.P.
(ano 1999), quince mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------af) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe a Santiago, por asuntos do
departamento social, mil cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------ag) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe a Santiago, por asuntos do
departamento social, mil cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------ah) A "RETALES GELMÍREZ", por peluche para confección dos traxes da cabalgata de
Reis, cincocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------ai) A "MAKINFOR", por chips para ampliación de memoria de ordenadores do concello,
vinteúnha mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------al) Ó ANIMADOR DEPORTIVO DO CONCELLO, para pago de gastos de arbitraxe e
federativos do trofeo "Concello de Teo", vinteoito mil cento cincuenta e cinco pesetas.------------am) Ó ANIMADOR DEPORTIVO DO CONCELLO, suplidos por copias de chaves dos
pavillóns polideportivos do concello, tres mil cincocentas noventa pesetas.--------------------------an) A "DEPORTES CANEDA", por trofeos, medallas e camisetas para o trofeo
"Concello de Teo", duascentas sesenta e nove mil setecentas sesenta pesetas.------------------------añ) A "DEPORTES CANEDA", por dez balóns para escolas deportivas municipais, dezaseis mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ao) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por raquetas e volantes de badminton para escolas
deportivas municipais, sesenta e catro mil oitocentas setenta pesetas.-----------------------------------

ap) A "EXCLUSIVAS VILA", por contrato de mantemento da alarma da casa do concello (ano 1998), trinta e unha mil novecentas pesetas.------------------------------------------------------aq) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por construcción de accesos ó centro
médico de Folgueiras (2ª fase), dous millóns oitocentas mil duascentas cincuenta e dúas pesetas.ar) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, vintenove mil cento
setenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------as) A "IBEROFFICE, S.A.", por unha máquina plastificadora e materiais para plastificado, setenta e oito mil oitocentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------------at) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.", por pintura e plaqueta, cincuenta e tres mil novecentas dezasete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------au) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por gasóleo subministrado para
vehículos e maquinaria municipais, vintecatro mil setecentas quince.----------------------------------av) A "COMERCIAL RUBIO HIDALGO, S.A.", por bolsas de cotillón e un disfraz de
Papá Noel, duascentas oitenta e catro mil catorce pesetas.-----------------------------------------------ax) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por aceite para o tractor, mil novecentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------az) A "HORMIGONES PEREGRINO, S.L.", por formigón subministrado para obras, en
Lucí, seiscentas setenta mil catrocentas cincuenta e dúas pesetas.--------------------------------------ba) A "COPY ESTUDIO", por copias de planos, dúas mil pesetas.---------------------------bb) A "FERRALLA DUFER", por mallazo e ferro para obras na escola de Cacheiras,
nove mil cincocentas oitenta pesetas.------------------------------------------------------------------------bc) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga e utensilios subministrados para escolas,
trinta e sete mil cincuenta e catro pesetas.------------------------------------------------------------------bd) A "MULTICENTRO PERNAS", por utensilios de limpeza subministrados para instalacións deportivas, mil novecentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------------be) A "MULTICENTRO PERNAS", por pilas e material de oficina para o departamento
social, dezaoito mil novecentas oitenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------bf) A "MULTICENTRO PERNAS", por vestiario e utensilios para obreiros municipais,
cento vintedúas mil noventa e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------bg) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras en edificios escolares, trinta e nove mil oitocentas noventa e cinco pesetas.----------------------------------------------bh) A D. JOSÉ TEO AMATE, por utensilios subministrados para obreiros municipais,
mil novecentas setenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------bi) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras no sendeiro dos
Tilos, dezaseis mil novecentas cinco pesetas.--------------------------------------------------------------bl) Ó HOTEL CONGRESO, por un viño español servido con motivo da celebración do
trofeo "Concello de Teo", cento sesenta e cinco mil pesetas.--------------------------------------------bm) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello con motivo
das festas de Nadal, corenta mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------bn) A "GASÓLEO CALEFACCIÓNS, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de escolas e de edificios municipais, trescentas cincuenta e oito mil cincocentas pesetas.bñ) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello con motivo
das festas de Aninovo, corenta mil seiscentas pesetas.----------------------------------------------------bo) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.", por materiais subministrados para obras na
escola vella de Rarís, cincuenta e nove mil trescentas dezaoito pesetas.-------------------------------bp) Á FEGAMP, pago de cota de socio deste concello, ano 1999, noventa e sete mil
catrocentas cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------bq) A "EL CORTE INGLÉS", por vestiario para os policías locais, cento vintedúas mil
catrocentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------

br) A D. MANUEL VELOSO NEIRA, por comida servida con motivo da celebración da
feira do San Martiño, cento noventa e dúas mil seiscentas pesetas.-------------------------------------bs) A D. MANUEL VELOSO NEIRA, por aperitivo servido con motivo da inauguración
da piscina dos Tilos, duascentas corenta e seis mil cen pesetas.-----------------------------------------bt) A D. MANUEL VELOSO NEIRA, por comida servida con motivo da celebración da
festa do cabalo, trescentas trinta e nove mil setecentas vintecinco pesetas.----------------------------bu) A "FERRETERÍA GERMÁN", por copias de chaves, mil pesetas.-----------------------bv) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil
oitocentas noventa e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------bx) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil
oitocentas noventa e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------bz) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de decembro), mil novecentas vinte pts.ca) A "RODIÑAS MILLADOIRO, S.L.", por ferro e arame subministrados para obras no
galpón de Lucí, duascentas trinta mil novecentas noventa e tres pesetas.------------------------------cb) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por arranxo de diapositivas, tres mil
setecentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------cc) A "LA VOZ DE GALICIA", por inserción de publicidade do concello, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------cd) A "AGOSOFLOR", por unha coroa fúnebre para o sepelio do pai de D. Celestino
Carballal Pereiro, vintecinco mil pesetas.-------------------------------------------------------------------ce) A "FORJASA", por tacos de anclaxe, vintecatro mil duascentas corenta e catro pts.---cd) A FENOSA, por luz de escolas, duascentas seis mil novecentas sesenta e catro pts.---ce) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe de Bamonde ó Hospital Xeral
de Santiago e outro de Santiago a Ramallosa e Bamonde, por asuntos do departamento social,
catro mil trescentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------cf) A "TAIBO-CEFIGAL", por instalación de calefacción na antiga escola das Galanas,
un millón trescentas trinta e dúas mil duascentas noventa e seis pesetas.------------------------------cg) A "TAIBO-CEFIGAL", por instalación de calefacción na escola de Bamonde, un
millón cento dezasete mil cincocentas oitenta e unha pesetas.-------------------------------------------ch) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por ampliación e afirmado de pista en
Campos, dous millóns cincuenta e oito mil cento noventa e catro pesetas.----------------------------Igualmente, a Comisión de Goberno acordou aproba-los seguintes pagos, correspondentes
á escola-obradoiro:---------------------------------------------------------------------------------------------a) A "Torneiro, S.A.", por arranxo de ferramenta de carpintería, corenta e nove mil
trescentas sesenta e sete pesetas.-----------------------------------------------------------------------------b) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por gasóleo para a furgoneta, nove mil seiscentas vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------c) A "GUILBERT ESPAÑA, S.A.", por material de oficina, dezaoito mil cincocentas
trinta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza da nave de Lucí (mes de novembro), cincuenta e dúas mil duascentas pesetas.--------------------------------------------------------e) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza da nave de Lucí (mes de decembro), corenta e nove mil cincocentas noventa pesetas.-----------------------------------------------f) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por envío de correspondencia (mes de novembro), dúas
mil novecentas vintenove pesetas.---------------------------------------------------------------------------g) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por envío de correspondencia (mes de decembro), dúas
mil novecentas vintenove pesetas.---------------------------------------------------------------------------h) A Dª MARÍA LUISA RENDO FACORRO, por material didáctico de carpintería,
cincuenta e nove mil seiscentas setenta e nove pesetas.---------------------------------------------------i) A J.J. ANGUEIRA GARCÍA, S.L., por apuntado de punteiros, sete mil novecentas
dezasete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------l) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por cinta adhesiva, dúas mil seiscentas
dez pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

m) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por utensilios e materiais diversos, oito mil duascentas
oitenta e oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. ADOLFO PICÁNS PICÁNS, por gastos de desprazamento (mes de decembro),
dúas mil novecentas vinteoito pesetas.----------------------------------------------------------------------ñ) A Dª INÉS MONTERO VECINO, por gastos de desprazamento (mes de decembro),
tres mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------o) A D. MANUEL FERNÁNDEZ ESTELLER, por gastos de desprazamento (mes de
decembro), tres mil oitocentas dezaseis pesetas.-----------------------------------------------------------p) A "OVAL LUX, S.L.", por material de limpeza, cinco mil catrocentas trinta e sete pts.q) A "AUTOS BREA, S.L.", por alugueiro da furgoneta, mes de decembro, cento
vinteúnha mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------r) A "ALMACENES ELADIO, S.A.", por materiais de limpeza, dúas mil novecentas pts.
s) A "HERMANOS IGLESIAS PORTO, S.L.", por arranxo do esmeril, cinco mil oitocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------t) A "AFIMAGAL", por afiado de ferramentas, mil cento oitenta e tres pesetas.------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JOSÉ M. FREIRE LÓPEZ, para movemento de terras de 1.200 m3 na finca nº
903 de Cacheiras, situada no Sebe, debendo realizalo respectando o sistema de drenaxe de solos
ou posible rede de rego das fincas, e repoñe-la capa superficial destinada a igual uso cá actual.---b) A D. PEDRO DEL ÁRBOL AMO, para apertura e cambio de ventá interior un cuarto
de baño a conducto de ventilación na súa vivenda situada nos Tilos, U17-B, 1º B, debendo realiza-las obras sen que éstas afecten á estructura da vivenda.-----------------------------------------------c) A D. CAMILO QUINTÁNS GARCÍA, para substitución da tea metálica existente no
valado entre lindeiros, de 65 m/l, da finca nº 1695 de Casalonga-Calo, colocando bloques ata a
altura de 1 metro, debendo realiza-la obra sen modifica-lo cerre nos tramos situados a menos de
5 metros do eixe da pista.--------------------------------------------------------------------------------------d) A D. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA, para cubrición dun cuberto de 90
m2 existente na finca nº 297 de Calo, situada en Solláns, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.----------------------------------e) A Dª Mª LUISA LÓPEZ VILARIÑO, para construcción dun alpendre agrícola de 30
m2 na súa leira situada en Cepeda-Oza, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros ós
lindeiros e 8 metros ó eixe da vía pública, e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no
referente a edificacións adxectivas para solo nor urbanizable N.U., que serán exclusivamente de
planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura
máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente
respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 1% da parcela neta e un límite de 40 m2.---------------------------------------f) A Dª ANA BELÉN LÓPEZ SALGUEIRO, para construír un valado de 217 m/l na
finca nº 307 de Vilariño, situada en Cerdeira, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública principal e de 3 metros do eixe do camiño secundario, situando a
base do muro á mesma altura cás pistas, desprazando a cuneta ata o valado construído e
enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-------g) A D. DAVID MARTÍNEZ FRANQUEIRA, para construír un valado de 165 m/l na
finca nº 317-2 de Luou, situada en Quintáns, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cás pistas, desprazando a

cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta.--------------------------------------------------------------------------------h) A D. JOSÉ M. FREIRE LÓPEZ, para construír un valado de 90 m/l na finca nº 903 de
Cacheiras, situada no Sebe, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cás pistas, desprazando a cuneta ata o
valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------i) A Dª MARÍA RIVERA VILASECO, para construír un valado de 15 m/l na horta da súa
casa, situada en Mallos-Teo, debendo coloca-lo primeiro poste do cerre á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base deste á mesma altura cá pista.--------------l) A Dª MARGARITA CASTELAO FERREIRO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Texexe-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Javier García Castelo e outros.----------------m) A "RÍO COU CONSTRUCCIONES, S.L.", para construír unha vivenda unifamiliar
na súa leira situada en Lamas-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa e coa obriga de corrixi-la
distancia do cerre da finca indicado no proxecto ata 5 metros desde o eixe da pista, solicitando
licencia independente para esta obra.------------------------------------------------------------------------n) A D. AMADEO MONTES, en representación de "Promociones Oza, C.B.", para
construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Castres-Oza, debendo edificala
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús Álvarez
Flórez.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. FRANCISCO JAVIER PÉREZ MOSQUERA, para construír unha vivenda
unifamiliar na súa leira situada en Cornide-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Carmen Vila Pérez.--------------------------------o) A D. ANTONIO JOSÉ NEIRA MATO, para legalización da súa vivenda situada en
Paredes-Lucí.----------------------------------------------------------------------------------------------------p) A D. FERNANDO ESTÉVEZ GONZÁLEZ, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa leira situada no lugar e parroquia de Rarís, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús M. Brey González, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-----------q) A "HEDEGASA", para construcción dun porche para aparcamento de autobuses na súa
leira situada en Igrexa-Cao, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo enxeñeiro industrial D. Miguel Castrillón Fagil, e cumprindo as condicións do expediente de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas tramitado para esta instalación.r) A D. MANUEL MOSQUERA GARCÍA, para acondicionamento de local para instalación de pastelería en Vilar de Calo, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Francisco Otero Méndez e D. Felipe Brandariz
Cañas, e cumprindo as condicións do expediente de actividades molestas, insalubres, nocivas e
perigosas tramitado para esta instalación.-------------------------------------------------------------------s) A D. FRANCISCO RUIZ VINUESA, en representación de "TELEFÓNICA
SERVICIOS MÓVILES, S.A.", para instalación dunha antena de telefonía móbil en Vilar-Teo,
debendo suxeitarse estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Javier
Arbesú Fanjul, e cumpri-las condicións do expediente de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas tramitado para esta instalación.-------------------------------------------------------t) A D. FRANCISCO SENÍN SENÍN, en representación de "CEMADISA SANTIAGO,
S.L.", para construír unha nave almacén na finca nº 128 de Calo, situada en "Rial"-Reborido,
debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo técnico D.
Manuel Rañó Rodríguez, coa obriga de cumprir tódalas condicións do expediente de actividades
molestas, insalubres, nocivas e perigosas, e debendo retranquea-la edificación 3 metros a
lindeiros na zona da ordenanza MIR, 5 metros na zona da ordenanza NU e 8 metros ó eixe da
pista municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------

u) A D. FRANCISCO GONZÁLEZ LOJO, para parcelación con fins rústicos da finca nº
293 de Cacheiras, situada na Torre, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polas arquitectas Dª María José Bouzas Louzao e Dª Cristina Fernández
Gutiérrez.--------------------------------------------------------------------------------------------------------v) A Dª ISOLINA LEAL LANDEIRA, para parcelación con fins rústicos da finca 1303-A
de Calo, situada en Texexe, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo enxeñeiro técnico agrícola D. Santiago Alonso Barral.---------------------------------4.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de "CENTRO DE JARDINERÍA OS TILOS, S.L.", veciño de Teo, que
solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a NAVE
PARA TENDA-ALMACÉN-VENDA DE MATERIAL DE XARDINERÍA no lugar de
Montouto, parroquia de Cacheiras deste concello.-------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de "SUMAI DE SAMPAIO, S.L.", nº 81 de data 18-01-99, no que expón que pasa a
rexe-lo establecemento dedicado a comercio de confección situado en Aido-Luou, do que era
titular "Anacos Diseño Textil, S.L.", polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle o
cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------------------------------------------6.- CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitido polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a D. José Raíces
García, quen deberá aporta-la cantidade de trinta e seis mil pesetas mensuais parao citado fin.----7.- ESCRITO DA ASOCIACIÓN DE SOLIDARIEDADE ASTURIANA DE
MINUSVÁLIDOS (S.AS.MI).- Dada conta de escrito da presidenta da S.AS.MI, nº 88 de data
18-01-98, no que solicita permiso de venda de láminas artísticas (axenda de peto con horóscopo)
neste concello a fin de recadar fondos para os fins da citada Asociación, a Comisión de Goberno,
por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle permiso para a citada venda, que será realizada por persoas a pé, sen montar ningún posto que entorpeza o tráfico peatonal nin rodado, ofrecéndollelas ós peóns sen obrigalos nin coaccionales para que colaboren.------------------------------8.- OBRAS DE VALADO DA ÁREA DE RECREO DA GARDERÍA DOS TILOS.Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acorda a construcción do cerre
do nivel 2 (área de recreo) da gardería dos Tilos e a contratación desta obra a "Inversiones
Vemex, S.L." no prezo de duascentas sesenta e cinco mil setenta e cinco pesetas mailo I.V.E. e
os gastos xerais correspondentes, segundo presuposto presentado pola citada empresa.-------------

9.- CESIÓN Á APA DO C.P.R.A. DO LOCAL DA ESCOLA DE CORNIDE.- Dada
conta de escrito da APA do C.P.R.A., nº 2822 de data 02-12-98, no que solicita se lle ceda a
escola de Cornide para a celebración de reunións e actividades, así como para garda-los materiais
e a documentación administrativa de que dispón, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda cederlle en precario o edificio da citada escola, que deberán deixar libre na data
en que o concello llo solicite, do que será avisada a APA cun mes de antelación.--------------------10.- PUBLICIDADE.- Dada conta de escrito de "El Correo Gallego" no que expón que
ese diario publicará o Anuario-1999 e a Axenda municipal de Galicia, na que se insiren os datos
dos concellos de Galicia e que será enviado a tódolos Centros Galegos do mundo, organismos
oficiais e a tódolos concellos de Galicia, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aboarlle a "El Correo Gallego" a cantidade de corenta mil pesetas, cota para a inserción dun artigo informativo deste concello na citada Axenda.-------------------------------------------11.- RETIRADA DOS POSTES DE ALUMADO DA ESTRADA DE VILAR DE
CALO.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda requirir a "Telefónica,
S.A. para que retire os postes de teléfobnos da estrada de Reis a Milladoiro, na zona de Vilar de
Calo, facendo responsable á citada empresa dos accidentes que se produzan por mor da posición
dos postes desde o momento da notificación do presente acordo.---------------------------------------12.- ASISTENCIA A CURSO DE URBANISMO.- Dada conta do curso superior de
urbanismo organizado pola EGAP, de 160 horas lectivas, que terá lugar en Santiago entre os días
2 de febreiro e 24 de xuño en horas de 16,30 a 20,30, a Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acorda aboa-lo custo da asistencia do aparellador municipal ó citado curso, que
ascende á cantidade de duascentas mil pesetas.------------------------------------------------------------13.- OBRAS NA PARROQUIA DE TEO.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a
Comisión de Goberno acordou levar a cabo na parroquia de Teo as obras que a continuación se
citan, polos importes que se relacionan, segundo memorias avaliadas redactadas polo arquitecto
técnico municipal, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para a súa contratación,
previa consulta con alomenos tres contratistas:------------------------------------------------------------a) Canalización en Fontenlo e Mallos, por importe de setecentas sesenta e oito mil
cincocentas cincuenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------b) Zahorra nunha pista de Vilachaíño, por importe de seiscentas trinta e sete mil catorce
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14.- CAMBIO DE SITUACIÓN DUN POSTE DE ALUMADO PÚBLICO.- Dada
conta de escrito de D. José Mª Pérez Sesmonde, nº 2626 de 13-11-98, no que solicita que o concello cambie de lugar un poste de alumado público situado en Regoufe-Luou, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda modifica-la posición do citado poste de acordo co
informe emitido pola empresa adxudicataria da conservación dos alumados públicos do concello.
15.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e cinco
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 9 DE FEBREIRO DE 1999.--------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a nove de febreiro de mil
novecentos noventa e nove.-------------------------------Sendo as once horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
asistencia dos seis membros que a compoñen, e que se
citan na marxe, a fin de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada para este día.---------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.-----------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de
seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte -------------------------------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no colexio
da Ramallosa, vintenove mil catrocentas corenta e unha pesetas.---------------------------------------b) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no sendeiro
dos Tilos, duascentas sete mil vinteúnha pesetas.----------------------------------------------------------c) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras en
Bamonde, dúas mil catrocentas cincuenta e tres pesetas.-------------------------------------------------d) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no colexio
dos Tilos, cincuenta e tres mil oitocentas vintedúas pesetas.---------------------------------------------e) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras en
Bamonde, noventa e dúas mil novecentas unha pesetas.--------------------------------------------------f) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no sendeiro
dos Tilos, cento noventa e catro mil cento noventa e seis pesetas.--------------------------------------g) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no galpón
de Lucí, dúas mil corenta e sete pesetas.--------------------------------------------------------------------h) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no colexio
de Calo, cincuenta e sete mil trescentas setenta e nove pesetas.-----------------------------------------i) Ó RESTAURANTE-XAMONERÍA "A COVA", por pinchos servidos ó persoal da
cabalgata de Reis, trece mil setecentas cincuenta pesetas.------------------------------------------------l) Ó RESTAURANTE-XAMONERÍA "A COVA", por pinchos servidos ós voluntarios
da reciclaxe de roupa, trinta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------m) Ó SUPERMERCADO CACHEIRAS, por papel de regalo para os agasallos de Reis,
mil catrocentas vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------

n) A "GARCÍA DE POU", por bolsas de cotillón e disfraz de Papá Noel para a cabalgata
de Reis, cento noventa mil duascentas noventa e unha pesetas.-----------------------------------------ñ) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados
no colexio dos Tilos, cento trinta e unha mil catrocentas vinteoito pesetas.---------------------------o) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados
na escola de Cacheiras, duascentas seis mil catrocentas oitenta pesetas.-------------------------------p) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados
no colexio da Ramallosa, corenta e seis mil catrocentas pesetas.----------------------------------------q) A "FERRETERÍA BOEL, S.L.", por un candado de seguridade e copia dunha chave
para o colexio da Ramallosa, catro mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------r) Ó COLEXIO NACIONAL DE SECRETARIOS, por suscrición deste concello á revista
CUNAL, ano 1999, vintedúas mil pesetas.-----------------------------------------------------------------s) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por cambio de aceite e arranxos da furgoneta e do
tractor do concello, trinta e cinco mil cento sesenta pesetas.---------------------------------------------t) A "EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS", por suscrición deste concello
(ano 1999), cincuenta e nove mil setecentas corenta pesetas.--------------------------------------------u) A "EDITORIAL ARANZADI", por un tomo de lexislación, setenta e dúas mil catrocentas cincuenta e unha pesetas.------------------------------------------------------------------------------v) A D. SANTIAGO FERNÁNDEZ TORRES, por area e gravillón para obras en Lucí
(23.200 pts.) e Carballal (22.040 pts.), corenta e cinco mil duascentas corenta pesetas.-------------x) A "ALBACOPI", por tóner para impresoras, cincuenta e seis mil corenta e dúas pts.---z) A "ALBACOPI", por material de oficina, cincuenta e cinco mil vintenove pesetas.-----aa) A "GESTETNER", por arranxo do fax da consistorial, doce mil seis pesetas.-----------ab) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, trinta e dúas mil cincocentas
noventa e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------ac) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por gasóleo subministrado para o
tractor, dezanove mil oitocentas setenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------ad) A "MENSATEL", cota de abono deste concello (mes de febreiro), dez mil catrocentas
corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A "FERLO", por sinais de tráfico, catro mil oitenta e tres pesetas.------------------------af) A "RADIO POPULAR, S.A.-COPE", por emisión de programa radiofónico (mes de
decembro de 1998), cincuenta e oito mil pesetas.----------------------------------------------------------ag) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación dun anuncio e da esquela en memoria
de D. Gonzalo Torrente Ballester, sesenta e nove mil oitocentas tres pesetas.------------------------ah) A "CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES, S.L.", por reparacións realizadas nos
colexios de Calo e Ramallosa, cento trece mil oitocentas trinta e tres pesetas.------------------------ai) A D. JOSÉ TEO AMATE, por escobas e puntas para o polideportivo da Ramallosa,
dúas mil cento vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------------al) A D. JOSÉ TEO AMATE, por utensilios subministrados para obras na fonte de
Texexe, sete mil cincocentas setenta pesetas.--------------------------------------------------------------am) A D. JOSÉ TEO AMATE, por puntas subministradas para obras no galpón de Lucí,
cincocentas oitenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------an) A D. JOSÉ TEO AMATE, por utensilios e materiais subministrados para obras no
muro da Torre, dúas mil trinta pesetas.----------------------------------------------------------------------añ) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras na escola das
Galanas, once mil novecentas vinte pesetas.----------------------------------------------------------------ao) A D. JOSÉ TEO AMATE, por productos de limpeza subministrados para escolas, tres
mil cento corenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------ap) A "FERRALLA DUFER", por ferro subministrado para unha obra de Torre-Cacheiras, trinta e catro mil trescentas sesenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------aq) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra de
Recesende, vinteoito mil oitocentas catorce pesetas.-------------------------------------------------------

ar) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de escolas, catrocentas doce mil trescentas seis pesetas.--------------------------------------------as) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de edificios municipais, duascentas corenta e dúas mil catrocentas vintenove pesetas.--------at) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción dos centros de saúde de Folgueiras e dos Tilos, oitenta e dúas mil pesetas.---------------------au) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, once mil novecentas noventa e unha pesetas.------------------------------av) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por combustible subministrado
para vehículos municipais, cincuenta e oito mil cincocentas cincuenta e sete pesetas.---------------ax) Ó SUPERMERCADO CACHEIRAS, por pinchos servidos nun cursiño impartido ós
pais de alumnos, oito mil setecentas doce pesetas.--------------------------------------------------------az) Ó SUPERMERCADO CACHEIRAS, por comestibles para a cesta de Nadal, oito mil
setecentas noventa e catro pesetas.---------------------------------------------------------------------------ba) A "CEMIGA", por tóner para a fotocopiadora, corenta e seis mil novecentas trinta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------bb) A "GESTETNER", facturación fixa por mantemento da fotocopiadora (ano 1999),
cento cincuenta e dúas mil duascentas cincuenta pesetas.------------------------------------------------bc) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por unha antena emisora e arranxo
de diapositivas, sete mil catrocentas doce pesetas.--------------------------------------------------------bd) A "CARPINTERÍA DE ALUMINIOS GALICIA, S.L.", por portas para as caldeiras
de calefacción das escolas de Cacheiras, Raxó, Vilariño, Teo e Bamonde, cento trinta e dúas mil
novecentas trinta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------be) A "F. MUNÍN", por pezas para instalación de dous cuartos de baño para os locais
socioculturais de Bamonde e Galanas, cento setenta e cinco mil trescentas vintesete pesetas.-----bf) A "FERRETERÍA GERMÁN", por copias de chaves e cinta para pintores, oitocentas
vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------bg) A "TABIQUES, S.L.", por unha mesa para o ordenador da secretaría, corenta e cinco
mil oitocentas sesenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------bh) a "EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS", por un exemplar do libro
"Jurisdicción contencioso-administrativa (29/98), catorce mil oitocentas unha pesetas.-------------bi) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, cento dúas
mil trescentas setenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------bl) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por unha viaxe co seu taxi a Conxo, por
asuntos do departamento social, mil cen pesetas.----------------------------------------------------------bm) A D. SEVERINO FERREIRA JORGE, por suscrición deste concello a "La Voz de
Galicia" (1º trimestre de 1999), doce mil pesetas.---------------------------------------------------------bn) A "CAMPOSA, S.L.", por madeira subministrada para obras, duascentas oitenta mil
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------bñ) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras de pavimentación dunha pista
da Torre, un millón trinta mil cento dez pesetas.-----------------------------------------------------------bo) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por afirmado dunha pista en Torre-Cacheiras, cento setenta e cinco mil seiscentas oitenta e tres pesetas.-------------------------------------bp) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras de construcción dunha pista
polideportiva en Teo, un millón trescentas setenta e unha mil cento vinte pesetas.------------------bq) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por instalación dunha fosa séptica no
campo de fútbol de Reis, setecentas noventa e catro mil seiscentas pesetas.--------------------------br) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por abastecemento de auga (4º trimestre de
1998), cinco millóns cincocentas oitenta e nove mil setecentas oitenta e seis pesetas.----------------

bs) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por depuración de residuais (4º trimestre de
1998), tres millóns cincocentas cincuenta e seis mil cincocentas doce pesetas.-----------------------bt) A "AQUAGEST, S.A.", por obras de abastecemento de auga a Requián, dous millóns
setecentas corenta e tres mil novecentas noventa e nove pesetas.---------------------------------------bu) A "AQUAGEST, S.A.", por acometida de auga e contador para a piscina dos Tilos
(69.740 pts.), acometida, contador, válvula reductora de presión e boca de rego na escola de Cacheiras (78.999 pts.) e prolongación do tubo de saída da E.D.A.R. de Cacheiras (26.100 pts.),
cento setenta e catro mil oitocentas trinta e nove pesetas.------------------------------------------------bv) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, tres mil duascentas oitenta e
tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------bx) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------bz) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, incluso
espera, por asuntos do departamento social, tres mil pesetas.--------------------------------------------ca) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------cb) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Bamonde ó
Hospital Xeral e outro do Hospital a Bamonde, por asuntos do departamento social, catro mil
trescentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------cc) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------cd) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ce) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, incluso
espera, por asuntos do departamento social, dúas mil cincocentas pesetas.----------------------------cf) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por reposición de vintecinco aspersores no
parque dos Tilos, cento vintesete mil cento sesenta e cinco pesetas.------------------------------------cg) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Bamonde, cento noventa e cinco mil cincocentas vintecatro pesetas.-------------------------------------------ch) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no sendeiro
dos Tilos, cento setenta e cinco mil seiscentas noventa e sete pesetas.---------------------------------ci) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no colexio
de Calo, seis mil setecentas sesenta e nove pesetas.-------------------------------------------------------cl) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para a cabalgata de
Reis, quince mil novecentas setenta e nove pesetas.-------------------------------------------------------cm) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no galpón
de Lucí, catro mil setecentas trinta e seis pesetas.---------------------------------------------------------cn) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por un punteiro para obras na fonte de Texexe, mil
setecentas dezasete pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------cñ) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no colexio
dos Tilos, cinco mil setecentas oitenta e tres pesetas.-----------------------------------------------------co) A "VIFOX", por alugueiro de material para o curso de fotografía, cento trinta e seis
mil vintetrés pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------cp) A "VIFOX", por material funxible para o curso de fotografía, cento catorce mil trescentas setenta e seis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------cq) A "VIFOX", por impartición do curso de fotografía, cento cincuenta e seis mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------cr) A "HORMIGONES PEREGRINO, S.L.", por formigón subministrado para unha obra
en Torre-Cacheiras, cento tres mil duascentas doce pesetas.---------------------------------------------cs) A "PREFABRICADOS RODIÑAS, S.L.", por materiais subministrados para obras no
galpón de Lucí, catrocentas oitenta e nove mil oitocentas trinta e sete pesetas.-----------------------ct) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, catrocentas mil cento
oitenta e seis pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------

cu) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, mil seiscentas setenta e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cv) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento quince mil cento
oitenta e tres pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------cx) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, trece mil novecentas noventa e
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------cz) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, trinta e seis mil duascentas
oitenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------da) A "EDITORIAL PRAXIS, S.A.", por material de oficina, dezasete mil oitocentas
oitenta e oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------db) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por desmonte, recheo e estendido de
zahorra en masas comúns de Casal-Recesende (646.700 pts.) e Vilariño (298.120 pts.), novecentas corenta e catro mil oitocentas vinte pesetas.------------------------------------------------------------dc) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas en camiños de
Cerdeira-Vilariño (1.175.839 pts.), Mouromorto (37.120 pts.), Monte-Cacheiras (739.326 pts.),
Sestelo a Caxade (359.890 pts.), Igrexa-Calo (36.772 pts.) e Sestelo (98.885 pts.), dous millóns
catrocentas corenta e sete mil oitocentas trinta e dúas pesetas.------------------------------------------dd) Ó RESTAURANTE PAZ NOGUEIRA, por comida servida ós membros do tribunal
examinador das probas para as prazas de policías locais, vinte mil oitocentas vinte pesetas.-------de) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza da aula de apoio escolar (mes de
xaneiro), once mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------df) A "RADIO POPULAR, S.A.-COPE", por emisión de programa radiofónico (mes de
xaneiro de 1999), cincuenta e oito mil pesetas.------------------------------------------------------------dg) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por dúas viaxes co seu taxi a Rarís, por
asuntos do departamento social, mil duascentas pesetas.-------------------------------------------------dh) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por unha viaxe co seu taxi ó ambulatorio de
Santiago, por asuntos do departamento social, mil duascentas pesetas.--------------------------------di) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxo das calefaccións do Xulgado municipal e dos
colexios da Ramallosa e Calo, cento sesenta e cinco mil catrocentas pesetas.------------------------dl) A "TAIBO-CEFIGAL", por reparacións eléctricas e de fontanería realizadas nas
escolas de Solláns, Cacheiras e Oza, duascentas cincuenta e oito mil catrocentas corenta e oito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. DANIEL VIEITES TEJO, para recheo de 700 m3 na finca nº 115 de Cacheiras,
situada na Barcia, debendo realizalo respectando o sistema de drenaxe de solos ou posible rede
de rego das fincas, repoñendo a capa superficial destinada a igual uso cá actual, non puidendo
acerca-lo recheo á franxa de protección de canles, ordenanza P.F. que se sinala no plano de
situación presentado, e coa obriga de constituír en arcas municipais unha fianza por valor de
100.000 pts. para responder dos danos que poida sufri-la vía pública por mor das obras.-----------b) A D. FRANCISCO JOSÉ RIAL ROSENDE, para construír un galpón de 30 m2 na
finca nº 439 de Teo, situada en Mallos, debendo edificalo á distancia mínima de 8 metros a
contar do eixe da vía pública e a 3 metros dos lindes con outras leiras, e cumpri-las condicións
das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T.
(G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non
superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos
parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da

propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite
de 30 m2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. MANUEL CEBEIRO SALGADO, para construír un galpón de 30 m2 adosado á
edificación existente na súa finca situada en Vilariño, debendo edificalo á distancia mínima de 8
metros a contar do eixe da vía pública e a 3 metros dos lindes con outras leiras, e cumpri-las
condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non
urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta
ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes
perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela
neta e un límite de 30 m2.-------------------------------------------------------------------------------------d) A Dª CARMEN NOGUEIRA GARABAL, para construír un galpón agrícola de 15 m2
na finca nº 234-2 de Cacheiras, situada en Procelas, debendo edificalo á distancia mínima de 8
metros a contar do eixe da vía pública e a 5 metros dos lindes con outras leiras, e cumpri-las
condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non
urbanizable N.U., que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o
cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes
perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela
neta e un límite de 50 m2.-------------------------------------------------------------------------------------e) A D. JOSÉ GARCÍA CASTROMÁN, para construír un valado de 180 m/l na súa finca
situada en Texexe-Calo, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) A D. LINO PARAMÁ GONZÁLEZ, para construír un valado de 15 m/l entre lindeiros
na súa finca situada en Cacheiras.----------------------------------------------------------------------------g) A Dª MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MADRIÑÁN, para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº 3 de Luou, situada en Bustelo, debendo edificala suxeitándose estrictamente
ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Iago Seara Morales.-----------------------------h) A D. JESÚS MANUEL PAMPÍN SÁNCHEZ, para construír unha vivenda unifamiliar
na finca nº 846 de Calo, situada en "Edreira"-Folgueiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Fernando Losada Liste.-----------------i) A D. FRANCISCO VILLASENÍN ALDONZA, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Cepeda-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Gonzalo Crecente Maseda.----------------------------------l) A D. MANUEL FUENTES BREA, para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº
804 de Reis, situada en Coira, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. J. Alberto Iglesias Fungueiriño.-------------------------------------m) A D. ADOLFO CORRAL OTERO, para ampliación dun edificio existente en
Póboa-Cacheiras, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Federico López Taetzel, sen que as obras afecten á parcela existente
na parte posterior da edificación, por estar en zona de concentración parcelaria, e coa obriga de
face-la conexión da edificación á rede municipal de auga potable e á de saneamento baixo
solicitude e informe favorable de "Aquagest, S.A.".------------------------------------------------------n) A D. JESÚS BARROS FUENTES,para construír unha nave para estabulación de
gando vacún, debendo edificala á distancia mínima de 8 metros a contar do eixe da pista municipal, 5 metros a contar dos lindes da leira e á distancia que sinale a CPTOPV en relación á estrada
autonómica, e realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo
técnico D. Andrés F. Mariño da Pita Veiga.----------------------------------------------------------------4.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES XUVENÍS.- Vista a
orde do 30 de decembro de 1998, inserta no D.O.G. nº 8, de 14-01-1999, pola que se regulan as

subvencións a concellos para a realización de actividades dirixidas á xuventude e para promoción
da información xuvenil, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:--------------------------1º.- Solicitar da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude,
unha subvención de tres millóns dúas mil duascentas cincuenta pesetas para promoción da información xuvenil e actividades de animación sociocultural, sendo o custo total de catro millóns
tres mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------------------------a) Á COMISIÓN ORGANIZADORA DA FESTA DO VIÑO DA ULLA, cota por
instalación dun stand na citada festa, sesenta mil pesetas.------------------------------------------------b) Á "UNIVERSIDAD LIBRE DE VERANO", para celebración do XIII curso de"Ecología y Sociedad", sesenta e cinco mil pesetas.-----------------------------------------------------6.- CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE MAXIA.- A Comisión de Goberno,
por unanimidade, acorda contratarlle ó mago Antón Romarís a celebración dun espectáculo de
maxia en cada unha das parroquias do concello e outro en cada un dos grupos escolares do municipio, no prezo de quince mil pesetas por actuación.----------------------------------------------------7.- OBRAS DE ABASTECEMENTO DE AUGAS E SANEAMENTO EN CESAR.A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda acomete-las seguintes obras:--------------------a) Instalación da rede de auga potable en Cesar-Calo, segundo memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico municipal, por un importe total de un millónseiscentas corenta mil
seiscentas vintedúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------b) Saneamento en Cesar-Calo, segundo memoria avaliada redactada polo arquitecto
técnico municipal, por un importe total de dous millóns seiscentas vintenove mil seiscentas
noventa e seis pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------8.- URBANIZACIÓN PARCELA VIVENDAS SOCIAIS.- Igualmente por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou levar a cabo as obras necesarias para a urbanización da
parcela do concello na que está prevista a construcción de vivendas sociais.-------------------------9.- OBRAS NO APARCADOIRO DOS TILOS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda prolonga-lo aparcamento do centro comercial dos Tilos ata a fronte do hotel existente na citada urbanización, obra que levarán a cabo os obreiros municipais.------------------------10.- PUBLICIDADE.- Visto escrito de "VIDECON" no que oferta a este concello a
inserción dun anuncio publicitario na Televisión de Galicia en horas puntas de emisión e días de
luns a sábado incluídos, no prezo de 25.000 pts. máis I.V.E. diarias, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda contratar con VIDECON a emisión dun anuncio publicitario deste concello
na TVG durante unha semana no prezo total de cento setenta e catro mil pesetas.-------------------11- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas e cincuenta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 22 DE FEBREIRO DE 1999.-------------------------------Na casa do concello de Teo, a vintedous de
febreiro de mil novecentos noventa e nove.
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de cinco dos seus
membros, sendo o número legal o de seis, a fin de
celebra-la sesión ordinaria convocada para este
día.--------------------------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. José
Manuel Neira Picallo.----------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D.
Jesús Naveira Vázquez.----------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
aprobalo tal como foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.---------------------------2.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidad dos asistentes, a Comisión de Goberno
acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------a) Á SRA. DIRECTORA DO COLEXIO DE EXB DA RAMALLOSA, para celebración
da festa do Antroido, corenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------b) Á COMISIÓN ORGANIZADORA DA XVIII FESTA DA AUGARDENTE DO
ULLA, para publicación dun libro sobre a citada festa e sobre a comarca do Ulla, no que se
incluirá unha páxina dedicada a este concello, vintecinco mil pesetas.---------------------------------c) A D. ALEXANDRE LÓPEZ REGUEIRO, para instalación dun stand na III Feira de
artesanía europea, a celebrar en Madrid, cincuenta mil pesetas.-----------------------------------------3.- LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.--------------------------a) Visto o expediente tramitado a instancia de D. JOSÉ RIAL GALLEGO Y OTRO, S.C.,
veciño de Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento
dedicado a ALMACÉN DE FLORES nun local situado no lugar de Agoso, parroquia de Oza
deste concello.---------------------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado

previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.---------------------

b) Visto o expediente tramitado a instancia de Dª ISABEL VALIÑO MERA, veciña de
Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a
LIBRERÍA-PAPELERÍA E VENDA DE DOCES no lugar de Cacheiras, nº 28, parroquia de
Cacheiras deste concello.--------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE ESTABLECEMENTOS.------------------------a) Dada conta de escrito de D. JOSÉ DANIEL SOBRINO GIL, nº 248 de data 09-02-99,
no que expón que Dª Ana Isabel Seoane Jesús pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar
denominado "MERYSAN", situado en Constenla-Cacheiras, do que el era titular, polo que
solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo
suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.-------------------b) Dada conta de escrito de D. VÍCTOR DANIEL GARCÍA GUIANCE, en representación de "COMPOSTELA, S.C.", nº 306 de data 17-02-99, no que expón que esa Sociedade
pasa a rexe-lo establecemento dedicado a escola de conductores, situado nos locais 49 e 50 do
centro comercial Os Tilos, do que era titular D. Daniel García Pumar-ICONOLOGÍA, S.L., polo
que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo
suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.-------------------5.- CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitido polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª Isaura
Blanco Mosquera, quen non deberá aportar ningunha cantidade para o citado fin.-------------------6.- RECOLLIDA DE PILAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou contratar con "SOGARISA" a recollida de pilas usadas neste concello, de forma non
periódica, durante o ano 1999, no prezo total anual de cincuenta e dúas mil pesetas.----------------7.- DERRUBA DUN EDIFICIO.- Visto o informe emitido polo técnico municipal, e
ante o risco que supón para o tránsito a pé e rodado pola vía pública, a Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acorda proceder á derruba da vivenda propiedade da finada Dª Josefa
Parajó Cabo, atendendo á petición formulada polos herdeiros da propietaria en escrito nº 194, de
25-01-99.---------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- ABASTECEMENTO DE AUGA A BUSTELO E INSUA.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou acomete-las seguintes obras:--------------------a) Abastecemento de auga a Bustelo, segundo memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico municipal, por importe de dous millóns duascentas sesenta e nove mil seiscentas dez
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Abastecemento de auga a Insua e á piscina de Luou, por importe de un millón novecentas corenta e cinco mil trescentas vintenove pesetas, segundo memoria avaliada redactada
polo arquitecto técnico municipal.---------------------------------------------------------------------------9.- ACOMETIDA ELÉCTRICA Ó XIRIMBAO E Á BURGA.- Vistos os presupostos
presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou contratarlle a
"Instalaciones Eléctricas Manuel Fernández" a realización das seguintes obras, polos importes
que se citan:------------------------------------------------------------------------------------------------------a) "Acometida eléctrica para o Xirimbao", no prezo total de un millón catrocentas oitenta
e tres mil trescentas sesenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------b) "Alumado público ornamental para o Xirimbao, 1ª fase", no prezo total de un millón
seiscentas noventa e unha mil seiscentas dúas pesetas.---------------------------------------------------c) "Acometida eléctrica para a Burga", no prezo total de un millón seiscentas vintetrés mil
cincocentas noventa e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------d) "Alumado público ornamental para a Burga, 1ª fase", no prezo total de un millón
cincocentas corenta e dúas mil setecentas noventa e dúas pesetas.--------------------------------------10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
vinte minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA
COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 26 DE FEBREIRO DE 1999.--------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinteseis de febreiro de mil novecentos noventa e nove.Sendo as once horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de celebra-la sesión extraordinaria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase aberto o
acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como
foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------a) A FENOSA, por enerxía eléctrica subministrada para edificios municipais, escolares e
deportivos, alumados públicos, depuradoras, etc., oito millóns cincocentas setenta e unha mil
cento vintedúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------b) A "DISPREX, S.L.", por caramelos para a cabalgata de Reis, vinteseis mil novecentas
sesenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JUAN A. ROADE RODRÍGUEZ, por redacción do proxecto do pavillón polideportivo dos Tilos, dous millóns cento trinta e catro mil setecentas corenta pesetas.------------------d) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, doce mil duascentas
vintecatro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------e) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, dez mil cento oitenta e cinco pesetas.------f) A Dª MARÍA ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de Pontevea, mes
de xaneiro, corenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------g) A "MENSATEL", cota de abono deste concello, mes de febreiro, dez mil catrocentas
corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------h) A "GALICON", por material de oficina, sete mil sesenta e catro pesetas.-----------------i) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria, duascentas setenta e
oito mil setecentas setenta e nove pesetas.------------------------------------------------------------------l) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria, duascentas corenta e
dúas mil novecentas vinteúnha pesetas.---------------------------------------------------------------------m) A D. JUAN B. ALLER SUÁREZ, por marcado de campos de futbito e baloncesto en
San Saturniño, cincuenta e dúas mil duascentas pesetas.--------------------------------------------------

n) A "TAIBO-CEFIGAL", por montaxe de cuartos de baño realizadas na antiga escola
das Galanas, corenta e sete mil cento corenta e oito pesetas.---------------------------------------------ñ) A "TAIBO-CEFIGAL", por montaxe de cuartos de baño realizadas na escola vella de
Bamonde, trinta e nove mil oitocentas noventa e cinco pesetas.-----------------------------------------o) A "TAIBO-CEFIGAL", por obras de fontanería realizadas na escola obradoiro, corenta
mil catrocentas corenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------p) A "TAIBO-CEFIGAL", por instalación de calefacción na escola da Casalonga, cincocentas oitenta e cinco mil trescentas corenta e sete pesetas.----------------------------------------------q) A "TAIBO-CEFIGAL", por limpeza da caldeira de calefacción da escola de Rarís, oito
mil cento setenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------r) A "TAIBO-CEFIGAL", por instalación de calefacción na escola de Francos, seiscentas
unha mil cento vintetrés pesetas.-----------------------------------------------------------------------------s) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxo da calefacción da escola de Cacheiras, dez mil
noventa e sete pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------t) A "ORVISAHOUSE", por plantas e semente de céspede para o xardín que rodea a casa
do concello, cincuenta e oito mil cento unha pesetas.-----------------------------------------------------u) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para obras no lavadeiro
de Requián, dezanove mil duascentas sesenta e dúas pesetas.-------------------------------------------v) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------x) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------z) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Bamonde ó
Hospital Xeral de Santiago e outro do Hospital a Bamonde, por asuntos do departamento social,
mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------aa) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza do departamento de apoio escolar (mes
de febreiro), once mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------------------ab) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de
Cacheiras, cincocentas vintecatro mil trescentas trinta e dúas pesetas.---------------------------------ac) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Luou,
catrocentas sesenta e cinco mil cento corenta e tres pesetas.---------------------------------------------ad) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de Luou,
duascentas cincuenta e sete mil duascentas sesenta e cinco pesetas.------------------------------------ae) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce de pistas de
Cacheiras, vinteoito mil cento vintecatro pesetas.---------------------------------------------------------af) A "FUNERARIA MARCELINO", por unha coroa fúnebre para o sepelio de D.
Manuel López Rifón, dezanove mil duascentas sesenta pesetas.----------------------------------------ag) A "FUNERARIA MARCELINO", por unha coroa fúnebre para o sepelio de D. José
Severino Couto Pérez, dezanove mil duascentas sesenta pesetas.---------------------------------------ah) A D. MANUEL SALGADO GARCÍA, por unha desbrozadora, cento corenta mil pts.
ai) A D. MANUEL SALGADO GARCÍA, por arranxos e pezas de máquinas municipais,
cento sesenta e tres mil oitocentas oitenta e nove pesetas.------------------------------------------------al) A "COTELGA", por productos de hixiene para a casa do concello, seis mil catrocentas
cincuenta e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------am) A "LA UNIÓN MADRILEÑA", por concerto médico de funcionarios (1º trimestre
de 1999), duascentas sesenta e sete mil novecentas cincuenta e seis pesetas.-------------------------an) A Dª MARÍA ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de Pontevea (mes de febreiro), corenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------añ) A "EXCAVACIONES MIDÓN", por traballos de pá realizados no cruceiro de Raxó,
oito mil cento vinte pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------ao) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por consumicións servidas a usuarios do departamento social, dúas mil setecentas pesetas.-------------------------------------------------------------------

ap) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.", por plaquetas e pintura subministrados para a
escola das Galanas, duascentas tres mil cincocentas dez pesetas.---------------------------------------aq) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Bamonde, catorce mil catrocentas trinta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------ar) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no sendeiro
dos Tilos, duascentas setenta e seis mil seiscentas trinta e catro pesetas.------------------------------as) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras na fonte da
Barcia, dúas mil novecentas setenta e unha pesetas.-------------------------------------------------------at) A "GRAFIDEZA", por material de oficina para o departamento social, trinta mil seiscentas sesenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------au) A "CATUFE", por cargas para a cámara Polaroid, cincuenta e cinco mil pesetas.------av) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por raquetas e volantes de badminton para escolas
deportivas, sesenta e catro mil oitocentas setenta pesetas.------------------------------------------------ax) A "CENTRO DEPORTIVO", por impartición de curso de tenis (meses de novembro98 a xaneiro-99), cento vintecinco mil duascentas oitenta pesetas.-------------------------------------az) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras en
Tarrío-Recesende, trinta e catro mil cento sesenta e catro pesetas.--------------------------------------ba) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras en
Tarrío-Recesende, corenta e oito mil cincocentas setenta pesetas.--------------------------------------bb) Ó BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO, por suscrición do Xulgado municipal (ano
1999), trinta e seis mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------bc) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra de
Requián, setenta e tres mil cento trinta e dúas pesetas.----------------------------------------------------bd) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vintetrés mil
oitocentas noventa e tres pesetas.-----------------------------------------------------------------------------be) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vinteseis mil seiscentas setenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------------bf ) A FENOSA, por alumado público, setecentas dezasete mil duascentas noventa e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bg) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición do concello (mes de xaneiro), tres mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------bh) A "LA EQUITATIVA", por póliza de seguro de vida dos membros da corporación,
setenta e sete mil oitocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------bi) A FENOSA, por luz de escolas, sesenta e cinco mil oitocentas cincuenta e seis pts.---bl) A FENOSA, por alumado público, trece mil trescentas noventa e cinco pesetas.-------bm) A FENOSA, por luz de escolas, cento setenta e oito mil cincocentas unha pesetas.---bn) A FENOSA, por luz de escolas, duascentas seis mil novecentas sesenta e catro pts.---bo) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, dúas mil trinta pesetas.-----------bp) A "COMUCA, S.L.", por materiais para construcción de beirarrúas, cento oito mil
seiscentas trinta e tres pesetas.--------------------------------------------------------------------------------bq) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello con motivo
da celebración do Antroido, corenta mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------br) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por afirmado da pista de Eo dos Ferreiros
(1ª fase), tres millóns cincocentas oitenta mil sesenta e sete pesetas.-----------------------------------bs) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en Procelas,
Torre, Constenla e Feros-Cacheiras (1.552.254 pts.), construcción de pasos de auga nunha pista
da Pedra (45.240 pts.), colocación de tubos en San Domingo e Solláns (94.192 pts.) e
construcción dunha fosa en Balcaide (17.400 pts.) e outra en Bamonde (20.300 pts.), un millón
setecentas vintenove mil trescentas oitenta e seis pesetas.-------------------------------------------------

bt) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza de vertedeiros incontrolados
de lixo en Montouto e Bustelo, cento dúas mil oitenta pesetas.-----------------------------------------bu) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por recheo, estendido e compactado de
xabe para construcción dunha pista polideportiva en Sestelo, catrocentas corenta e catro mil oitocentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------bv) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza de escombro na antiga
escola das Galanas, oitenta e unha mil setecentas oitenta pesetas.--------------------------------------bx) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza e desmonte realizados no
lavadeiro de Tarrío-Recesende, corenta e seis mil catrocentas pesetas.--------------------------------bz) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza de cunetas en San Domingo
e Solláns e retirada de pedras en Texexe (91.640 pts.), asfaltado dunha pista en Procelas e afirmado da de Feros a Pozas (472.286 pts.), construcción de nova gabia na finca do párroco de
Rarís (114.260 pts.) e acondicionamento de terreo na Burga (46.400 pts.), setecentas vintecatro
mil cincocentas oitenta e seis pesetas.-----------------------------------------------------------------------ca) A "SEGURIDADE A1", por colocación de placa N4A de catro estensións analóxicas
e unha roseta de superficie no centro médico de Calo, cincuenta e dúas mil setecentas vintedúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cb) A "VIDECON", por producción e emisión de programa televisivo, cento setenta e
catro mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------cc) A "CARPINTERÍA DE ALUMINIOS GALICIA, S.L.", por unha porta e dúas ventás
para o local sociocultural de Bamonde, cento sesenta e catro mil trescentas corenta e tres pts.----cd) A "CARPINTERÍA DE ALUMINIOS GALICIA, S.L.", por traballos realizados na
antiga escola das Galanas, cincuenta mil catrocentas oitenta e oito pesetas.---------------------------ce) A "BAYER HNOS.", por suscrición do concello á revista "La Administración Práctica" (ano 1999), trinta mil novecentas cincuenta pesetas.-------------------------------------------------cf) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de febreiro), tres mil oitocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cg) A "SEGURIDADE A1", por instalación de centralita telefónica no centro médico de
Calo, cincocentas oitenta e cinco mil catrocentas cincuenta e dúas pesetas.---------------------------ch) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxo da calefacción da sala de xogos da escola da
Casalonga, sesenta e cinco mil oitocentas cincuenta e tres pesetas.-------------------------------------ci) A "TAIBO-CEFIGAL", por instalación de fontanería realizada no 1º andar da antiga
escola das Galanas, vintecatro mil cincocentas cinco pesetas.-------------------------------------------cl) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxo das calefaccións das escolas de Teo, Vilariño e
Raxó, dezanove mil novecentas noventa e oito pesetas.--------------------------------------------------cm) A "TAIBO-CEFIGAL", por reparacións eléctricas e das calefaccións dos edificios
escolares dos Tilos, Ramallosa, Vilariño, Raxó, Lampai e Bamonde, catrocentas corenta e dúas
mil trescentas oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------cn) A "TAIBO-CEFIGAL", por instalación de calefacción na escola do Aido, cincocentas
setenta e catro mil novecentas unha pesetas.---------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JUAN J. FREIRE GONZÁLEZ, para movemento de terras de 4.200 m3 na súa
finca situada en Cacheiras, debendo realizalo respectando o sistema de drenaxe de solos ou
posible rede de rego das fincas, e repoñendo a capa superficial destinada a igual uso cá actual.---b) A D. FRANCISCO LAGO RÍOS, para explanación e rasanteo, de 500 m3, dun solar
situado en Cacheiras, debendo realizalo respectando o sistema de drenaxe de solos ou posible
rede de rego das fincas, e repoñendo a capa superficial destinada a igual uso cá actual.-------------c) A "MONTESIAGO, S.L.", para rasanteo e nivelación, de 2.700 m3, dunha finca
situada en Montouto-Cacheiras, debendo realizalo respectando o sistema de drenaxe de solos ou
posible rede de rego das fincas, e repoñendo a capa superficial destinada a igual uso cá actual.----

d) A D. MANUEL ANTONIO VALIÑO CAMPOS, para recheo e nivelación, de 300 m3,
da súa finca situada en "Sobre do porto carro", situada en Ramallosa-Lucí, debendo realizalo
respectando o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e repoñendo a capa
superficial destinada a igual uso cá actual.------------------------------------------------------------------e) A D. JOSÉ TARRÍO RAÍCES, para recheo, de 6.000 m3, das fincas 1083 e 1084 de
Calo, situadas en Socastro, debendo realizalo respectando o sistema de drenaxe de solos ou
posible rede de rego das fincas, e repoñendo a capa superficial destinada a igual uso cá actual, e
coa obriga de constituír en arcas municipais unha fianza por importe de cen mil pesetas para
responder do estado da vía pública tralas obras.-----------------------------------------------------------f) A D. ISOLINO MANUEL VALIÑO CALO, para construír un muro de formigón de 25
m/l e 2 m. de alto na súa finca situada en "Campenlos", lugar de Ramallosa-Lucí.------------------g) A Dª MARÍA JOSEFA PARDO MONTERO, para construír un valado de 108 m/l na
finca nº 2028 de Vilar de Francos-Calo, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta.--------------------------------------------------------------------------------h) A D. ALFREDO LORENZO CARITÓN, para construír un valado de 30 m/l na finca
nº 1633 de Riotinto-Calo, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. MANUEL VINSEIRO SA, para construír un valado de 71 m/l na súa finca situada en Pedra-Recesende, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía
pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------l) A D. JESÚS BOQUETE REMUIÑÁN, para construír un valado de 27 m/l nas fincas
899 e 902 de Sebe-Cacheiras, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe
da vía pública principal e de 3 metros desde o eixe da pista secundaria, situando a base do muro á
mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra
compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------m) A D. LINO GERPE FERNÁNDEZ, para construír un galpón de 30 m2 na finca nº 109
de Luou, situada en "Martingos"-Regoufe, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros dos
lindeiros e á distancia que sinale a Excma. Deputación Provincial con respecto á estrada provincial, e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para
solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a
2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da
parcela neta e un límite de 30 m2.----------------------------------------------------------------------------n) A D. ADOLFO SANTOS LLOVES, para construír un galpón agrícola de 40 m2 na
finca nº 218 de Eo dos Ferreiros, parroquia de Oza, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros dos lindeiros e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e cumpri-las condicións das
Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U., que
serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4
metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros
considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia
edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela neta e un límite de 40
m2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ñ) A Dª MARÍA JOSÉ IGLESIAS VALIÑO, para construír un galpón de 30 m2, para
garaxe, na finca urbana nº 9 de Chaves-Lucí, debendo edificalo á distancia mínima de 8 metros a
contar do eixe da estrada C-541 e de 3 metros ós lindeiros da finca.-----------------------------------o) A D. JOSÉ SOUTO CELA, para arranxo da cuberta dun galpón de 70 m2 existente na
finca urbana nº 2 de Vilar de Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------p) A Dª MARÍA CARREIRA ARES, para arranxo da cuberta da súa vivenda situada en
Lampai, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que
afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------q) A "UNIÓN ELÉCTRICA-FENOSA", para canalización soterrada para subministro de
enerxía eléctrica en Cacheiras, debendo realiza-la canalización segundo o Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, coa obriga de construí-la gabia por fóra do pavimento actual, respectando as aliñacións oficiais do plano das Normas subsidiarias vixentes, situando a canalización a
unha distancia duns 14 metros do eixe da estrada C-541, a fin de que quede baixo a beirarrúa que
se construirá nesa zona urbana, e á profundidade necesaria para non estorbar á rede actual de
telefonía, á rede de saneamento a instalar, á rede de auga potable nin ós demais servicios urbanísticos pendentes de executar para completa-la urbanización.---------------------------------------------r) A D. MANUEL FERNÁNDEZ BOUZAS, para segregación das fincas 281 e 283 do
P.X.C.P. de Calo, situadas en Solláns, debendo realiza-la división axustándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa.-------------------------s) A Dª SARA FRANCISCO PAZOS, para ampliación da súa vivenda situada en Pedra-Recesende, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, non puidendo comeza-las obras mentres non
presente no concello o correspondente proxecto de execución.------------------------------------------t) A "VECTOR PLUS, S.L.", para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº 293 de
Cacheiras, situada na Torre, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polas arquitectas Dª María José Bouzas Louzao e Dª Cristina Fernández Gutiérrez, non
puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de
execución.--------------------------------------------------------------------------------------------------------u) A D. MANUEL VARELA ALDREY, para construcción dunha vivenda unifamiliar
vinculada a explotación agrícola na súa finca situada en "Liñariño"-Solláns, debendo edificala
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Carlos
Arrojo Lois, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente
proxecto de execución.-----------------------------------------------------------------------------------------v) A D. JUAN RAMÓN PÉREZ SÁNCHEZ, para construír unha vivenda unifamiliar nas
fincas 18, 19, 20 e 21 de "Cruxeiras", lugar de Póboa-Cacheiras, debendo edificalas suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Luis Blas y Blas.----------------x) A D. ELATICIO SOUTO DEVESA, para construír unha vivenda unifamiliar na finca
nº 564 de Pedra-Recesende, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polos arquitectos D. Miguel A. Abade D. Antonio Deus.------------------------------------z) A Dª ELSA DOLORES PARDAL LESTA, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Ferreiriño-Reis, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Francisco Javier Fernández Echeverría.-----------------------aa) A D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ESTEBAN, en nome de "GADEVI 2000, S.L.", para
construír un edificio de vivendas, locais comerciais, garaxes e trasteiros na finca nº 50 de Cacheiras, situada en Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Pablo Costa Buján, coas obrigas seguintes:------------------------------1) Presentar no concello o nomeamento dos técnicos directores da obras.--------------------2) Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización,
que se avalia na memoria aportada.--------------------------------------------------------------------------3) Executa-la rede de saneamento con sistema separativo.--------------------------------------4) Conecta-la rede de evacuación de augas residuais, pluviais e potable no punto adecuado das redes existentes na zona.-------------------------------------------------------------------------------

5) Eliminar tódalas liñas aéreas existentes na fronte do solar.----------------------------------ab) A D. RAMÓN SOUTO CANEDA E D. JOSÉ ESTURAO GARCÍA, en nome de
"UNEDA 2000, S.L.", para construír edificios de vivendas números 1, 2 e 3, primeira fase) na
súa finca situada en Montouto-Cacheiras, debendo edificalos suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Luis Pereiro Alonso, e coas seguintes
obrigas:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Presentar no concello o nomeamento dos técnicos directores da obra.---------------------2) Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización
que se avalia na memoria aportada.--------------------------------------------------------------------------3) Executa-la rede de saneamento dos edificios con sistema separativo.----------------------4) Conectar a rede de evacuación de augas residuais, pluviais e potable no punto adecuado das redes existentes na zona, que lle serán indicados polo concello no seu momento.-----------ac) A"PROMOCIONES BELLAVISTA ESTRADENSE", para construír edificios de 38
vivendas na finca nº 200 de Cacheiras, situada en "Xegufes"-Montouto, debendo edificalas
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Juan C. Picans
Villar, e coas seguintes obrigas:------------------------------------------------------------------------------1) Presentar no concello o nomeamento dos técnicos directores da obra.---------------------2) Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización
que se avalia na memoria aportada.-------------------------------------------------------------------------3) Executa-la rede de saneamento dos edificios con sistema separativo.----------------------4) Conectar a rede de evacuación de augas residuais, pluviais e potable no punto adecuado das redes existentes na zona, que lle serán indicados polo concello no seu momento.-----------5) Respecta-las canalizacións de auga e demais posibles servidumes existentes na zona.--6) Eliminar tódalas liñas aéreas existentes na fronte do solar.----------------------------------4.- SUBVENCIÓN.- Visto escrito da Asociación Cultural "Cruceiro de Monte" no que
esta entidade solicita unha subvención para realización de actividades, a Comisión de Goberno,
por unanimidade, acorda concederlle para o fin citado unha subvención de catrocentas mil pts.---5.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS Á CONSELLERÍA DE FAMILIA PARA
CONTRATACIÓN DE PERSOAL.- Vista a Orde de 3 de febreiro de 1999, da Consellería de
Familia e Promoción de Emprego, Muller e Xuventude, inserta no D.O.G. nº 27, de 10-02-99,
pola que se regulan as axudas e subvencións a entidades locais para o fomento do emprego a
través dos programas de cooperación no exercicio de 1999, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Aproba-la memoria avaliada da obra "Acondicionamento de locais públicos, fontes,
lavadoiros e parques", redactada polo arquitecto técnico D. Enrique Eijo Blanco por importe de
cincuenta e sete mil duascentas corenta e seis mil setecentas catro pesetas.---------------------------2º.- Solicitar, ó abeiro da citada Orde, unha subvención de trinta e tres millóns
catrocentas sesenta e seis mil setecentas catro pesetas, custo do salario e seguridade social do
persoal necesario para a antedita obra (vintecatro albaneis oficiais de 2ª e oito peóns durante un
período de seis meses.).----------------------------------------------------------------------------------------3º.- Solicitar tamén da Consellería de Familia e Promoción de Emprego, Muller e Xuventude, de conformidade co disposto na devandita Orde, unha subvención de nove millóns setenta e
dúas mil pesetas para a contratación de oito monitores deportivos durante o período de seis
meses e outra de catro millóns oitocentas tres mil duascentas dez pesetas para a contratación de
cinco auxiliares administrativos durante igual período.----------------------------------------------------

4º.- Manifestar que a partida presupostaria 511.21000 do orzamento de gastos deste
concello do ano 1998, prorrogado para 1999, conta con consignación suficiente para financia-la
aportación municipal á obra reseñada no apartado 1º deste acordo.-------------------------------------5º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas,
estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 18 DE MARZO DE 1999.-----------------Na casa do concello de Teo, a dezaoito de marzo de mil novecentos noventa e nove.--Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seus membros, sendo o número legal o de seis, a
fin de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria
convocada para este día.-------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.-----------------Asiste o Secretario acctal. da Corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.---------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na ------------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
aprobalo tal como foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.---------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidad dos asistentes, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-------------------------------------------------a) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por realización da obra "Afirmado de pista
en Feros", un millón duascentas sesenta e sete mil duascentas corenta e dúas pesetas.--------------b) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por instalación de rede de pluviais na
"Tomada", parroquia de Calo, cincocentas oitenta e seis mil duascentas sete pesetas.---------------c) A "LITONOR", por trípticos informativos da escola de pais, cincuenta e oito mil pts.--d) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, cincuenta e
dúas mil setecentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------e) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, vintecatro mil novecentas oitenta e
tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------f) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Mouromorto-Calo, noventa e tres mil catrocentas dezasete pesetas.---------------------------------------------------g) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na área recreativa
de Mouromorto-Calo, cento sesenta e cinco mil novecentas sesenta e unha pesetas.----------------h) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na escola de
Rarís, cento cincuenta mil catrocentas setenta e catro pesetas.------------------------------------------i) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na escola de
Rarís, quince mil duascentas oitenta e tres pesetas.--------------------------------------------------------l) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na escola de Luou
(34.800 pts.), marquesinas (1.051 pts.), Francos (47.560 pts.), área recreativa de Mouromorto

(1.311 pts.) e campo de tenis de San Saturniño (3.062 pts.), oitenta e sete mil setecentas oitenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------m) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Ramallosa
(208.800 pts.), marquesina de Folgueiras (7.430 pts.), escola de Cacheiras (1.868 pts.), Ferreiriño
(19.720 pts.) e sendeiro dos Tilos (1.410 pts.), duascentas trinta e nove mil duascentas vinteoito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Carballal
(7.060 pts.), escola de Teo (25.126 pts.), Torre-Cacheiras (24.244 pts.) e Devesa-Cacheiras
(1.426 pts.), cincuenta e sete mil oitocentas cincuenta e seis pesetas.----------------------------------ñ) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na ponte de
Sestelo (6.812 pts.) e marquesina de Bouñou (21.672 pts.), vinteoito mil catrocentas oitenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------o) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no galpón de Lucí
(53.064 pts.) e muro de Rarís (6.464 pts.), cincuenta e nove mil cincocentas vinteoito pesetas.---p) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Bamonde,
oitenta e dúas mil trescentas tres pesetas.-------------------------------------------------------------------q) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na fonte de Texexe, duascentas trinta e seis mil sesenta pesetas.------------------------------------------------------------r) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na antiga escola
das Galanas, cento corenta mil vinteoito pesetas.----------------------------------------------------------s) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras, cento oitenta e
sete mil novecentas noventa pesetas.------------------------------------------------------------------------t) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras, cento setenta e
sete mil cento noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------u) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por arranxo do tractor e da desbrozadora, cincuenta e oito mil catrocentas oitenta e sete pesetas.-------------------------------------------------------v) A "GESTETNER", por mantemento da fotocopiadora (meses de xaneiro e febreiro),
novecentas corenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------x) A "PROSEGA", por conexión da alarma do concello á central receptora (1º trimestre
de 1999), oito mil catrocentas vintedúas pesetas.----------------------------------------------------------z) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de escolas, seiscentas corenta e dúas mil catrocentas trinta e cinco pesetas.---------------------aa) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de edificios municipais, cento vinteúnha mil setecentas setenta pesetas.-------------------------ab) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción do centro de saúde de Pontevea, vinteseis mil seiscentas cincuenta pesetas.--------------------ac) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa informativo do concello,
cincuenta e oito mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------ad) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello con motivo
da celebración de FITUR, duascentas unha mil oitocentas corenta pesetas.---------------------------ae) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina para o xulgado municipal,
seis mil novecentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------af) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por gasóleo subministrado para vehículos municipais,
dez mil trescentas dezaseis pesetas.--------------------------------------------------------------------------ag) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos e máquinas municipais, trinta e nove mil oitocentas corenta e cinco pesetas.-----------------------------------ah) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por gasóleo subministrado para o tractor, nove mil duascentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------ai) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por tres cartuchos de silicona, mil trinta e cinco pesetas.al) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación dun artigo sobre a construcción neste
concello, duascentas trinta e dúas mil pesetas.-------------------------------------------------------------am) A D. MANUEL VALIÑO CALO, por materiais subministrados para obras no galpón
de Lucí, duascentas setenta mil catrocentas sesenta pesetas.----------------------------------------------

an) A "FERRALLA DUFER, S.L.", por ferro subministrado para obras no lavadoiro de
Recesende, corenta e sete mil setecentas corenta e catro pesetas.---------------------------------------añ) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras na fonte da
Barcia (2.646 pts.), Os Tilos (161.532 pts.) e Bamonde (225 pts.), cento sesenta e catro mil
catrocentas tres pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------ao) A "COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS, S.L.", por confección do ficheiro
físico das unidades urbanas do concello de Teo (planos de 00NH33C a 00NH34A), tres millóns
duascentas once mil cincocentas trinta e cinco pesetas.---------------------------------------------------ap) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, mil seiscentas sesenta e sete pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------aq) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------ar) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------as) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Ramallosa ó
Hospital Xeral de Santiago e outro do Hospital á Ramallosa e ó domicilio do enfermo, por
asuntos do departamento social, catro mil cincocentas pesetas.-----------------------------------------at) A FENOSA, por alumado público, vinteoito mil novecentas corenta e catro pesetas.--au) A FENOSA, por alumado público, novecentas trinta e sete pesetas.----------------------av) A FENOSA, por luz de escolas, dezaoito mil catrocentas cincuenta e cinco pesetas.--ax) A FENOSA, por alumado público, sesenta e dúas mil trescentas setenta e sete pts.----az) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Rarís, duascentas cincuenta e tres mil cincocentas vinte pesetas.---------------------------------------ba) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras en Tarrío-Recesende, cento vinteúnha mil catrocentas vintecinco pesetas.---------------------------------------bb) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por colocación de cinco portas no
local sociocultural de Bamonde, duascentas oito mil oitocentas pesetas.------------------------------bc) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por reparacións realizadas no
colexio de EXB de Calo, trinta e dúas mil catrocentas pesetas.------------------------------------------bd) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por colocación de seis portas na
antiga escola das Galanas, cento noventa e sete mil duascentas pesetas.-------------------------------be) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por cambio de pechos, arranxo de
armarios e unha bandexa para teclado de ordenador, na casa do concello, setenta e cinco mil
catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------bf) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por obras de carpintería realizadas
no colexio de EXB da Ramallosa, trinta e catro mil oitocentas pesetas.-------------------------------bg) A "AGOSOFLOR", por unha coroa fúnebre para o sepelio da avoa de Dª Carmen
Vidal González, vinte mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------bh) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por realización da obra "Acondicionamento praza Igrexa-Cacheiras", un millón trescentas cincuenta mil pesetas.--------------------------bi) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, cincuenta e tres mil seiscentas cincuenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------bl) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Cornide e a Santiago, por asuntos do departamento social, dúas mil duascentas pesetas.------------------------------bm) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Bamonde ó
Hospital Xeral e outro do Hospital á Ramallosa e Bamonde, catro mil catrocentas pesetas.--------bn) A Dª SOCORRO SONEIRA MELLA, por útiles de costura para o roupeiro municipal, catro mil noventa pesetas.---------------------------------------------------------------------------------

bñ) A "CAMELIA SUPER 100, S.C.", por un costureiro para unha nena usuaria do departamento social, mil duascentas pesetas.------------------------------------------------------------------bo) Á FARMACIA "CRUCES ARTERO", por medicamentos subministrados para funcionarios municipais, setenta e oito mil cento catorce pesetas.------------------------------------------bp) Á FARMACIA "CRUCES ARTERO", por medicamentos subministrados para usuarios do departamento social, once mil trescentas oitenta e nove pesetas.-------------------------------bq) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras de afirmado de pista en Eo dos
Ferreiros (2ª fase), tres millóns cincocentas trinta e dúas mil novecentas sesenta e unha pesetas.-br) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, mil seiscentas
sesenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------bs) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil seiscentas sesenta e oito pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------bt) A "MENSATEL", cota de abono deste concello (mes de marzo), dez mil catrocentas
corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------bu) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para unha obra de
Tarrío-Recesende, corenta e sete mil seiscentas dezaoito pesetas.--------------------------------------bv) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, trescentas cincuenta e catro mil duascentas noventa e unha pesetas.----------------------------------------bx) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras no lavadeiro de Tarrío-Recesende, cento corenta e catro mil trescentas corenta e dúas pesetas.------------bz) A "MADERAS BASTAVALES, S.L.", por pinot subministrado para abona-los
camelios existentes en vías públicas, oito mil vintecinco pesetas.--------------------------------------ca) A "M. CERUELO", por un retroproxector e un percheiro para o departamento social,
cento once mil cento catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------cb) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.", por materiais subministrados para obras na
antiga escola das Galanas, doce mil sesenta e catro pesetas.---------------------------------------------cc) A "ILUMINACIONES SOUTO, S.L.", por instalación de alumados de Nadal,
oitocentas mil catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------cd) A "ILUMINACIONES SOUTO, S.L.", por instalación de amplificación no festival de
Nadal celebrado no colexio da Ramallosa, corenta e tres mil cincocentas pesetas.-------------------ce) A "ILUMINACIONES SOUTO, S.L.", por instalación de amplificación no festival de
Reis celebrado no polideportivo da Ramallosa, sesenta mil trescentas vinte pesetas.----------------cf) A "ILUMINACIONES SOUTO, S.L.", por instalación de amplificación no festival do
Antroido celebrado no colexio da Ramallosa, corenta e tres mil cincocentas pesetas.---------------cg) A "SEUR", por portes de documentación á Coruña, Santiago e varios países do estranxeiro, corenta e nove mil cento noventa pesetas.------------------------------------------------------ch) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.", por materiais subministrados para obras na
antiga escola das Galanas, cento cincuenta e unha mil trescentas vinte pesetas.----------------------ci) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta mil trescentas seis
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cl) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina para o departamento social,
dezaseis mil cincocentas cincuenta e oito pesetas.---------------------------------------------------------cm) Á "EMPRESA SEOANE", por servicio de autobuses en viaxe a Santiago con alumnos do colexio da Ramallosa, vintecinco mil seiscentas oitenta pesetas.-------------------------------cn) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, duascentas dez pesetas.----------cñ) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación do anuncio de contratación do servicio de axuda no fogar, trinta e sete mil cento vinte pesetas.----------------------------------------------co) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por dúas viaxes co seu taxi por asuntos do
departamento social, tres mil catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------cp) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación no B.O.P. do anuncio de
aprobación definitiva do presuposto municipal de 1998, dez mil oitocentas sesenta pesetas.-------cq) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación no B.O.P. do anuncio de
ordenanzas fiscais, cincuenta e catro mil oitocentas noventa e seis pesetas.----------------------------

cr) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras de asfaltado de pistas de Bouñou, seiscentas sesenta e dúas mil cento oitenta pesetas.-------------------------------------------------cs) ct) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en pistas de
Bouñou e Fornelos, seiscentas oitenta e catro mil seiscentas trinta e dúas pesetas.-------------------ct) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por asfaltado dunha pista de Fornelos
(637.153 pts.) e bacheo de pistas de Recesende, Rarís, Reis e Bamonde (437.523 pts.), un millón
setenta e catro mil seiscentas setenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------cu) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, sesenta
mil catrocentas sesenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------cv) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras nos Tilos
(24.244 pts.), antiga escola das Galanas (1.041 pts.), lavadeiro de Requián (801 pts.) e plástico de
atar para a escola-obradoiro (1.065 pts.), vintesete mil cento cincuenta e unha pesetas.-------------cx) A "JOYFRA ALUMINIOS, S.L.", por colocación dun frontal de portas e catro portas
de cociña no colexio de E.X.B. de Calo, cincuenta e oito mil seiscentas quince pesetas.------------cz) A "JOYFRA ALUMINIOS, S.L.", por colocación de seis frontais de portas e trinta e
unha portas de cociña no colexio de E.X. B. da Ramallosa, catrocentas cincuenta e catro mil
duascentas cincuenta e seis pesetas.--------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A D. JOSÉ FERNÁNDEZ GUERRA, para canalización de auga con tubos pola cuneta
da vía pública na súa finca situada en "Veiguiñas"-Vilariño, debendo coloca-la tubería polo borde
exterior da cuneta, o máis alonxada posible do eixe da pista, a unha profundidade mínima de 80
cm, para evita-la súa rotura polas máquinas municipais, coa obriga de repoñe-lo pavimento en
perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos cruces realizados nas pistas públicas e debendo constituír en arcas municipais unha fianza por importe de 30.000 pts. para responder do
estado das vías públicas tralas obras.------------------------------------------------------------------------b) A D. ENRIQUE COELLO GARCÍA, para canalización de cuneta pola fronte da súa
vivenda, situada en Agoso-Oza, debendo instalar tubería de 30 cm. de diámetro pegada ó cerre
existente, reforzando o tubo con formigón e colocando dúas arquetas con reixa, e botar pavimento de aglomerado asfáltico compactado igual ó existente.------------------------------------------------c) A D. MANUEL VINSEIRO SÁ, para construcción dunha rampa de 14 m/l para acceso
á finca nº 1115 de Cacheiras, situada no Vilar, debendo colocar tubería de 40 cm. de diámetro
separada 4,50 metros do eixe da pista, situa-lo pavimento nivelado na mesma altura có firme da
pista entre o borde desta e o cerramento da finca, e instalar dúas arquetas con reixa no tramo de
tubos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. XAQUÍN MANUEL GARCÍA GARCÍA, paraconstrucción dunha rampa de 3,5
metros para acceso á súa finca situada no lugar e parroquia de Lucí, debendo colocar tubería de
40 cm. de diámetro separada 4,50 metros do eixe da pista e situa-lo pavimento nivelado na
mesma altura có firme da pista entre o borde desta e o cerramento da finca.--------------------------e) A D. JUAN MANUEL ESTÉVEZ POLA, para construcción dunha rampa de acceso de
10 metros e un valado de 180 m/l na finca nº 1941 de Calo, situada en Rúa de Francos, debendo
edificar éste á distancia mínima de 1,50 metros a contar do borde da antiga estrada N-550, e
construí-la rampa con tubos de 40 cm., separada o máis posible do eixe da estrada, situando o
pavimento nivelado á mesma altura có firme da pista entre o borde desta e o cerramento da leira.f) A Dª JOSEFA ELENA GÓMEZ GONZÁLEZ, para construír un valado de 110 m/l na
finca nº 805 de Calo, situada nas Pontes, debendo edificalo á distancia mínima de 6 metros a
contar do eixe da vía pública.----------------------------------------------------------------------------------

g) A D. JUAN TARRÍO CAJARAVILLE, para construír un galpón de 30 m2 na finca nº
431 de Rarís, situada no lugar de Rarís, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros a
contar dos lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e cumpri-las
condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o
cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ambos parámetros considerados particularmente con respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e
un límite de 30 m2.---------------------------------------------------------------------------------------------h) A D. JOSÉ LUIS SUÁREZ PICÓN, para substitución do tellado da súa vivenda (160
m2) e construcción dun galpón de 30 m2, na finca nº 25 de Bamonde, situada en Reboredo,
debendo realiza-las obras na vivenda sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que
afecten á estructura desta, e o galpón deberá cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no
referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha
altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente con respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva,
cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.------------------------i) A D. JUAN JOSÉ TORRES FERNÁNDEZ, para arranxo de cuberta (200 m2) e de fachadas (120 m2) e colocación de sete ventás na súa vivenda situada en Balcaide-Calo, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura
desta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------l) A D. JOSÉ LUIS SEOANE BALEATO, para cerramento lateral da terraza da súa
vivenda situada en Cacheiras, debendo realiza-las obras sen que afecten á estructura do edificio.-m) A "GALICORTE, S.L.", para acondicionamento interior do seu local de 148 m2
situado en Ramallosa-Lucí, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual do local e
sen que afecten á estructura da edificación.-----------------------------------------------------------------n) Ó PADROADO DO CEMITERIO DE SAN SIMÓN DE CACHEIRAS, para obras de
acondicionamento do local social, 1ª fase, consistentes en canalizacións e pavimentado, debendo
realiza-las obras previa autorización das compañías subministradoras de Telefónica e Unión
Fenosa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A Dª VICTORINA RUBIRA CAMPOS, para segregación da finca nº 52 de Cacheiras, situada en Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio González Gil,
debendo axustarse a división ó proxecto presentado, coincidente coa separación da finca nas
ordenanzas de solo urbano (URTA) e de solo non urbanizable N.T. (G-2).---------------------------o) A D. ADOLFO MATA MÁRQUEZ, para legalización de ampliación da vivenda
unifamiliar situada en Vlar-Teo, debendo axustarse as obras ó proxecto presentado, redactado
polo arquitecto D. Néstor R. Otero Rando.-----------------------------------------------------------------p) A D. ADOLFO SEOANE FRANQUEIRO, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa finca situada en "Espiño", parroquia de Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto básico reformado e de execución redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón
Varela, substituíndo esta licencia á que lle foi concedida en data 09-07-98.---------------------------q) A "VECTOR PLUS, S.L.", para construír unha vivenda unifamiliar na súa finca situada en Torre-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polas arquitectas Dª Cristina Fernández Gutiérrez e Dª María José Bouzas Louzao, non
puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de
execución.--------------------------------------------------------------------------------------------------------r) A "VILARES LUGO, S.L.", para construír un edificio de vivendas na súa finca situada
en Cacheiras, debendo realizalas axustándose ó estudio de detalle aprobado e consonte o proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla Montaña, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o proxecto de execución
(que recollerá a rede de saneamento en sistema separativo) e o nomeamento dos técnicos
directores da obra, debendo tamén aporta-los escritos ós que fai referencia o artigo 40 do Regula-

mento de Xestión Urbanística e unha fianza polo valor total do custo de urbanización que se
avalia na memoria aportada e coa obriga de conecta-las redes de saneamento e auga potable do
edificio coa rede municipal existente no punto máis adecuado do trazado, canalizar tódolos
servicios existentes e previstos pola fronte do solar, de xeito que desaparezan tódalas liñas
aéreas, de acordo coas normas das compañías subministradoras, e formaliza-las cesións dos
especios públicos de dotacións e viais aprobadas no estudio de detalle, segundo o art. 180.3 do
Regulamento de Xestión Urbanística. Tamén deberá facer un talud axardinado adosado ó lateral
dereito do bloque 2, a fin de axusta-la altura do bloque sobre o terreo á altura máxima permitida
pola ordenanza, deixando libre unicamente o portal de acceso ó garaxe.------------------------------4.- DENEGACIÓN DE LICENCIA DE OBRAS.- Visto escrito de D. Enrique Fernández Nogueira, nº 370 de 22-02-99, no que solicita licencia para instalación de ascensor e outras
obras no edificio nº 41 de Vilar de Calo, e visto o informe emitido polo arquitecto técnico municipal, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistetes, acorda denega-la licencia que se
solicita por tratarse dun edificio situado fóra de ordenación, xa que segundo as Normas subsidiarias municipais está situado en solo non urbanizable, sendo a altura máxima permitida de 7
metros á cornisa, que a citada edificación rebasa amplamente, e non estar permitido o uso de
vivenda colectiva na ordenanza do solo N.U.--------------------------------------------------------------5.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concede-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) Á COMISIÓN DE FESTAS DE BAMONDE, para a construcción dunha cantina desmontable, trescentas setenta e cinco mil pesetas.----------------------------------------------------------b) Á SOCIEDADE RECREATIVA DE CALO, complemento da subvención para actividades culturais e deportivas (ano 1998), cen mil pesetas.------------------------------------------------c) Á ASOCIACIÓN DE ANTIGOS ALUMNOS DOS COLEXIOS DA GARDA CIVIL,
para celebración da 50 Asemblea fundacional (Vodas de ouro) en Santiago, cen mil pesetas.-----d) Ó SR. DIRECTOR DO COLEXIO DE E.X.B. DOS TILOS, para adquisición de
plantas para celebración da festa da árbore, vintecinco mil pesetas.------------------------------------e) Ó SR. DIRECTOR DO COLEXIO DE E.X.B. DOS TILOS, para publicación da
revista escolar "Follas Novas", que se editará o Día das Letras Galegas, vintecinco mil pesetas.--Igualmente, a Comisión de Goberno, accedendo á petición formulada polo Sr. Director do
Colexio de E.X.B. dos Tilos acordou levar a cabo o pintado das liñas da pista polideportiva do
colexio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. PABLO ABELLAS NOVOA, en representación de "OUSANY, S.L.", nº 511 de
data 09-03-99, no que expón que esta entidade pasa a rexe-lo establecemento dedicado a
Café-Teatro denominado "Sala Samay", situado en Cacheiras nº 68, parroquia de Cacheiras, do
que era titular D. Óscar Abellas Fernández, polo que solicita o cambio de titularidade do citado
establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle o
cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------------------------------------------7.- INSTALACIÓN DE SINAIS DE TRÁFICO.- Dada conta do elevado número de
accidentes que se producen na intersección da pista da aldea do Sebe coa estrada que vai de
Recesende ó campo de fútbol de Cacheiras, á altura da casa dos irmáns Meijide Carballo, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda colocar na segunda das vías públicas citadas dous sinais de perigo, en ambos extremos da curva na que desemboca a pista do Sebe.

8.- ESCRITO DO COLEXIO "AMOR DE DIOS" DE VIGO.- Visto escrito do
colexio "Amor de Dios" de Vigo, nº 409 de data 02-03-99, no que solicitan se lles permita utiliza-lo polideportivo de Calo desde as 21 horas do día 1 de agosto ata as 9 horas do día 2 do
mesmo mes, a fin de que poidan pernoctar nel os integrantes da peregrinación que organiza o
antedito centro, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda acceder ó solicitado e permitirlle utiliza-las instalacións do polideportivo de Calo nos días e horas citados.-----9.- ESCRITO DO SR. CURA PÁRROCO DE TEO, VILARIÑO, BAMONDE E
LUCÍ.- Dada conta de escrito do Sr.Cura párroco de Teo, Vilariño, Bamonde e Lucí, no que solicita que se lle ceda o polideportivo da Ramallosa o vindeiro día 10 de abril, a fin de organizar nel
un xantar para os participantes na peregrinación que organizarán as citadas parroquias con
motivo do Ano Santo, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda acceder ó
solicitado e cederlle as instalacións do polideportivo da Ramallosa o citado día.--------------------10.- AFIRMADO DUNHA PISTA EN VILAR-TEO.- Tamén por unanimidade dos
asistentes, a Comisión de Goberno acorda levar a cabo as obras de afirmado dunha pista en
Vilar-Teo, que ascenden a seiscentas dezanove mil oitocentas setenta e sete pesetas, segundo
memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico municipal, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para contrata-la citada obra, previa consulta con alomenos tres contratistas.----11.- COMPRA DE MAQUINARIA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acordou adquirir tres formigoneiras, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello
para formaliza-la compra, previa consulta con alomenos tres casas comerciais.----------------------12.- COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO.- Vistos os presupostos presentados, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou adquirirlle a "VOBIS" un equipo
informático ordenador Intel P III-450 Mhz MMX para a oficina de urbanismo no prezo total de
oitocentas trinta e sete mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------------------13.- OBRAS NOS LAVADOIROS DE TARRÍO-RECESENDE E REQUIÁN-CACHEIRAS.- Igualmente por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou
levar a cabo as obras que a continuación se relacionan, segundo presupostos redactados polo arquitecto técnico D. Manuel Fernández Esteller, obras que serán realizadas polos alumnos da
escola-obradoiro, polo que non se contemplan gastos de man de obra:--------------------------------a) Acondicionamento do lavadoiro de Requián e o seu entorno (incluíndo obras no muíño), que ascende a un total de un millón duascentas setenta e cinco mil cento noventa e catro pts.b) Reconstrucción do lavadoiro de Tarrío-Recesende e acondicionamento do seu entorno,
cun presuposto total de un millón catrocentas oitenta e tres mil novecentas sesenta pesetas.-------14.- SINATURA DUN CONVENIO PARA A REALIZACIÓN DOS ACTOS
CONMEMORATIVOS DOS 1.100 ANOS DA SOLEMNE CONSAGRACIÓN DO
MOSTEIRO DE SAN SEBASTIÁN DO PICO SACRO.- Dada conta de escrito da Fundación
Alfredo Brañas de data 25-02-99, no que expón que está organizando o I Congreso-Exposición
"Terras da Ulla" para conmemora-lo 1100 aniversario da dotación do mosteiro de San Sebastián,
evento que se financiaría mediante as aportacións dos concellos de Boqueixón, Touro, Vedra e
Teo, ademais das subvencións que se acaden doutras entidades públicas e privadas, e visto o
modelo de convenio que acompaña ó citado escrito, a Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acorda facultar ó seu Alcalde-Presidente para a sinatura do antedito convenio, en
virtude do cal este concello deberá aporta-la cantidade de cincocentas mil pesetas para os actos
citados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------15.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e vinte
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 6 DE ABRIL DE 1999.---------------------Na casa do concello de Teo, a seis de abril de mil
SEÑORES ASISTENTES:
novecentos noventa e nove.------------------------------------Alcalde-Presidente:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
D. Armando U. Blanco Martínez
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
Concelleiros:
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
D. José Luis Mallo González
asistencia de cinco dos seus membros, sendo o número
D. Antonio Castroagudín Valladares legal o de seis, a fin de celebra-la sesión ordinaria
D. Mario Fandiño Pazos
supletoria convocada para este día.---------------------------D. Ramón Cea Ferreiro
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Secretario:
Naveira Vázquez.-----------------------------------------------D. Jesús Naveira Vázquez.
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de
seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos
na seguinte
------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por redacción do proxecto "Saneamento en Vilar de Calo e Calo", duascentas corenta e seis mil oitocentas noventa e tres pesetas.-b) A "SEDEGAL CORUÑA, S.L.", por mantemento da piscina dos Tilos, noventa e nove
mil setecentas sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------c) A "SEDEGAL CORUÑA, S.L.", por hipoclorito, sulfato, reactivos, estuche analizador
e outros para a piscina dos Tilos, sesenta e nove mil trescentas noventa e nove pesetas.------------d) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, cincuenta e
dúas mil setecentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------e) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------f) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------g) A "AX-GALICIA, S.L.", por dous mouses para ordenadores do concello, mil novecentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A "RESTAURANTE CIERTO BLANCO", por xantar servido en reunión co Sr.
Delegado de CABITEL para instalación dunha cabina telefónica no centro médico de Calo, nove
mil oitocentas quince pesetas.--------------------------------------------------------------------------------i) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra subministrada para unha obra de Requián, que realizan alumnos da escola-obradoiro, trinta e nove mil setecentas cincuenta e seis pts.
l) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote para unha obra de Rarís, cento catorce
mil duascentas oitenta e sete pesetas.-------------------------------------------------------------------------

m) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra para unha obra de Cornide, dezaoito
mil oitocentas corenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------n) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para unha obra de Rarís, duascentas
vintedúas mil seiscentas noventa e oito pesetas.-----------------------------------------------------------ñ) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, catro mil novecentas sesenta
e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------o) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento corenta e tres mil novecentas setenta e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------p) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, mil seiscentas setenta e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------q) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, trece mil novecentas cincuenta e
tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------r) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, vintetrés mil setecentas pesetas.-------s) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, cinco mil trescentas trinta e seis pts.--t) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de
Requián, que realizan alumnos da escola-obradoiro, noventa e sete mil setecentas sesenta e unha
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------u) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bacheo de pistas de Cacheiras-Feros-Castres, de Cacheiras a Raxó, Pedra e Vilar de Calo e de Vilar de Calo a San Domingo, un millón cincocentas sesenta e sete mil oitocentas cincuenta e seis pesetas.--------------------------------v) A "JAIME REY, S.L.", por dúas botellas de osíxeno, un reductor Debibloc e un frasco
humidificador Nebal para a piscina dos Tilos, sesenta e oito mil oitocentas catorce pesetas.-------x) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bacheo de camiños de Rarís
(2.293.465 pts.) e da estrada de San Domingo a Pontevea (1.031.124 pts.), tres millóns trescentas
vintecatro mil cincocentas oitenta e nove pesetas.---------------------------------------------------------z) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por redacción do proxecto da obra
"Accesos á Igrexa de Calo-Accesos a Vilar de Calo, 2ª fase", seiscentas setenta e unha mil duascentas corenta e unha pesetas.--------------------------------------------------------------------------------aa) A "AQUAGEST, S.A.", por acometida de auga e saneamento para a escola de Raxó,
cento dúas mil trinta e sete pesetas.--------------------------------------------------------------------------ab) A "AQUAGEST, S.A.", por conexión de rede na Cascalleira e de abastecemento de
auga para o colexio de Calo, trescentas sesenta e tres mil oitocentas setenta e unha pesetas.-------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A Dª MARÍA ELENA FRAMIL, para restauración, segundo o plano 2000 da Deputación Provincial, do seu hórreo situado na finca nº 88 de Balcaide-Calo, debendo realiza-las obras
segundo as condicións especificadas no informe favorable emitido pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.-------------------------------------------------------------------------------------------------b) A Dª LOURDES LEBORÁN GULDRÍS, para cambio de situación do depósito de
auga existente na finca nº 460 de Feros-Cacheiras, debendo colocalo á distancia mínima de 3
metros a contar dos lindes da finca e a 8 metros do eixe da vía pública.-------------------------------c) A D. SERGIO BLANCO SEOANE, para construír un valado de 80 m/l, entre lindeiros, na finca nº 932 de Cacheiras.----------------------------------------------------------------------------d) A Dª MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ BLANCO, para construír un valado de 23 m/l
na horta da súa casa, situada en Sisto-Cacheiras, debendo edificalo á distancia mínima de 4
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente
entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------e) A Dª DELFINA MATA GARCÍA, para arranxo do tellado da súa vivenda e construcción dun valado de 15 m/l, na finca urbana nº 4 de Lamas-Cacheiras, debendo realiza-las obras
na vivenda sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta, e

edifica-lo valado á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base
do muro á mesma altura cá pista.-----------------------------------------------------------------------------f) A D. MANUEL FACAL SUÁREZ, para arranxo da cuberta da súa vivenda situada en
Fornelos-Rarís, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que
afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------g) A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, para retellado, repicado e encintado de fachadas, substitución de ventás e outras obras de conservación, na súa vivenda situada en "Calvario"-Reis, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á
estructura desta, e cumpri-las condicións do Servicio Provincial de Estradas.------------------------h) A "VECTOR PLUS, S.L.", para construír unha vivenda unifamiliar en Torre-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polas arquitectas Dª Cristina Fernández Gutiérrez e Dª María José Bouzas Louzao, non puidendo comeza-la
obra mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.--------------------i) A D. AURELIO EIRAS PAREDES, para reforma da súa vivenda, situada en
Casaldomiro-Recesende, con licencia concedida sobre proxecto básico de data 28-12-98,
debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto de execución presentado,
redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.----------------------------------------------------l) A D. JOSÉ MARÍA CONDE MANTEIGA, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Pite-Lucí, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.-------------------------------------------4.- INSTALACIÓN DUN LETREIRO EN BALCAIDE.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acorda instalar en Balcaide un letreiro coa lenda: "Concello de Teo.
Terreo adquirido para construcción de vivendas sociais".------------------------------------------------5.- INSTALACIÓN DE MARQUESINAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a
Comisión de Goberno acorda a adquisición de tres marquesinas, que serán instaladas en Bamonde, Vilariño e Ameneiro.--------------------------------------------------------------------------------------6.- SUBMINISTRO DUNHA LICEA E DE DEZ TELÉFONOS MÓBILES.- A
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda contratar con "Comercial Electrónica Ricardo", acolléndose á promoción de "Telefónica Móviles", o subministro gratuíto dunha
licea para o equipo telefónico do concello e de dez teléfonos móbiles, dos que se pagará a cota
que fixa a citada promoción.----------------------------------------------------------------------------------7.- INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTÍS.- Igualmente por unanimidade dos
asistentes, a Comisión de Goberno acorda instalar un parque infantil en Vilar de Francos e outro
no Faramello.----------------------------------------------------------------------------------------------------8.- PUBLICACIÓN DA REVISTA MUNICIPAL.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acorda a publicación dun novo número da revista municipal.-----9.- AFIRMADO DE PISTA EN CESAR.- A Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acorda levar a cabo as obras de afirmado dunha pista de Cesar-Calo, segundo
memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico municipal por importe de un millón
catrocentas oitenta e oito mil seiscentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------10.- OBRAS DE ABASTECEMENTO DE AUGA A VILAR DO MEDIO.- Tamén
por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou contratarlle a "Aquagest, S.A."

o subministro e instalación de tuberías, válvulas e demais pezas necesarias para a obra de
abastecemento de auga a Vilar do Medio, segundo presuposto presentado por esa empresa, por
un importe total de novecentas noventa e oito mil novecentas catro pesetas.--------------------------11.- OBRAS A REALIZAR POR ALUMNOS DA ESCOLA-OBRADOIRO.- A
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou levar a
cabo as obras que a continuación se relacionan, polos importes que tamén se citan e que comprenden só o custo dos materiais, xa que a man de obra estará formada polos alumnos da escola-obradoiro:-------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Preparación do parque de San Saturniño, cun presuposto de un millón oitocentas trinta
e tres mil cento corenta e tres pesetas.-----------------------------------------------------------------------b) Execución de rega no parque de San Saturniño, cun presuposto de un millón setecentas
oitenta e sete mil oitocentas setenta e oito pesetas.--------------------------------------------------------c) Axardinamento do parque de San Saturniño, cun presuposto de un millón novecentas
noventa mil setecentas cincuenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------12.- COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA A POLICÍA MUNICIPAL.- Igualmente
por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou mercar, para a policía municipal, un equipo informático completo, un extintor para o vehículo e outro para pequenos incidentes, tres intercomunicadores, dúas pistolas con munición, dous chalecos, dous pantalóns de faena,
dúas gorras kepi, dez conos de base de goma, quince sen base, dez sinais plásticas, seis
bastidores metálicos para sinais, unha roda de medir, unha cinta métrica de 30 metros, catro
chalecos reflectidores, catro manguitos, dúas boias con luz intermitente, 5000 metros de cinta,
dous pares de guantes, dúas linternas, un botiquín, unha manta térmica, unha botella de osíxeno e
un equipo de fotografía, debendo solicitar previamente presupostos de distintas empresas.--------13.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
concede-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) A VECIÑOS DE ESPASANDE, para obras na traída de augas do lugar, cento cincuenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------b) Ó SR. CURA PÁRROCO DE TEO, para organización da peregrinación a Santiago dos
veciños de Teo, Vilariño, Lucí e Bamonde, xunto con outras do concello, cincuenta mil pesetas.-c) Ó CENTRO CULTURAL "A PONTE VELLA", para obras no local social, dous
millóns cincocentas mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------d) A VECIÑOS DE VILA VERDE, para obras na traída de augas do lugar, cincocentas
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------14.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e vinte
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA
COMISIÓN DE GOBERNO O DÍA 16 DE ABRIL DE 1999.--------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a dezaseis de abril de
mil novecentos noventa e nove.----------------------Sendo as vinte horas, e baixo a pre- sidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de cinco dos seus
membros, sendo o número legal o de seis, a fin de
celebra-la sesión extraordinaria convocada para
este día.---------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da Corpo- ración, D.
Jesús Naveira Vázquez.-------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución

dos asuntos incluídos na -------------------ORDE

DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual. A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
aprobalo tal como foi redactado, e que se rexistre no libro correspondente.---------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-------------------------------------------------a) A "PROSEGA", por conexión da alarma do concello á central receptora (2º trimestre
de 1999), oito mil catrocentas vintedúas pesetas.----------------------------------------------------------b) A "CORZÁN, S.L.", por productos para hixiene, vintecinco mil cincuenta e seis pts.--c) A "FERLO", por sinais de tráfico, trinta e sete mil duascentas once pesetas.-------------d) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por ampliación da estrada de Vilar de
Calo, 2ª fase, seis millóns setecentas trinta e nove mil duascentas corenta e nove pesetas.---------e) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por traslado de pedras no San Martiño
(27.840 pts.), colocación de sinais no Sisto (69.600 pts.), limpeza de lixo no Ferreiriño (9.280
pts.), desmonte, afirmado e rego asfáltico do camiño de acceso á igrexa de Oza ( 609.887 pts.),
recheo do muro da finca da igrexa de Rarís (267.960 pts.), desmonte para marquesina en Teo
(12.760 pts.) e limpeza de cunetas en Malfurado (23.200 pts.), un millón vinte mil cincocentas
vintesete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------f) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por estendido de zahorra nunha pista de
Vilachaíño (637.014 pts.), rego asfáltico dunha pista de Valiñas (895.648 pts.), bacheo de pistas
de Calo, Teo, Bamonde e camiño francés (345.999 pts.) e demolición de muro, retirada de
escombro e afirmado en Vilar de Calo (295.220 pts.), dous millóns cento setenta e tres mil oitocentas oitenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------------g) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en Cacheiras
(1.064.880 pts.), no camiño de acceso á igrexa de Oza (599.140 pts.), en Olveira e Valiñas
(454.140 pts.), en Vilachaíño e en Fontenlo-Mallos ( 204.740 pts.), apertura dunha gabia na carballeira de Pite (29.000 pts.), canalizacións onda as naves de Vilar de Calo (82.824 pts.) e apertu-

ra de gabias no colexio dos Tilos (14.210 pts.), dous millóns catrocentas corenta e oito mil novecentas trinta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------h) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza de masas comúns de Coto e
Lamas-Bamonde, un millón dezasete mil trescentas vinte pesetas.-------------------------------------i) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por traballos de pá realizados na pista polideportiva da Torre (12.760 pts.) e no campo da festa de Teo (23.200 pts.), trinta e cinco mil
novecentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------l) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por canalizacións en Fontenlo e Mallos
(768.558 pts.) e asfaltado interior en Olveira (906.702 pts.), un millón seiscentas setenta e cinco
mil duascentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------m) A "EXCAVACIONES MIDÓN, S.L.", por traballos de pá realizados no polideportivo
de Calo, oito mil cento vinte pesetas.------------------------------------------------------------------------n) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e oito
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, dez mil cincocentas pesetas.-----------o) A "MENSATEL", cota de abono mes abril, dez mil catrocentas corenta pesetas.--------p) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por enreixado plastificado e arame de espiño, trinta e
unha mil cincocentas setenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------q) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por unha viaxe co seu taxi a Cornide, por
asuntos do departamento social, setecentas pesetas.-------------------------------------------------------r) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por unha viaxe co seu taxi da Ramallosa a
Insua e ó Hospital Xeral e outro do Hospital á Ramallosa e Insua, por asuntos do departamento
social, tres mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------s) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por unha viaxe co seu taxi da Ramallosa ó
Hospital Xeral, Carballal e Lampai, por asuntos do departamento social, dúas mil catrocentas pts.
t) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza da aula de apoio escolar (mes de marzo),
once mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------u) A "YESOS CAMPOS, S.L.", por traballos de xesería realizados no local social de Teo,
cincocentas corenta e seis mil duascentas vinte pesetas.--------------------------------------------------v) A "FERRALLA DUFER, S.L.", por ferro e mallazo subministrado para obras nos
Tilos (166.326 pts.) e no lavadeiro de Requián (14.119 pts.), cento oitenta mil catrocentas corenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------x) A "VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.", por reposición dun vidro en Rarís, roto polas
máquinas municipais, catro mil dezaoito pesetas.---------------------------------------------------------z) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras, duascentas setenta e seis mil setecentas oitenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------aa) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Rarís, noventa e seis mil oitocentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------ab) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra de
Rarís, sesenta e seis mil cincuenta e nove pesetas.--------------------------------------------------------ac) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra dos
Tilos, corenta e oito mil catrocentas trece pesetas.--------------------------------------------------------ad) A "SEUR", por portes de documentación á Coruña, novecentas corenta e cinco mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A D. MANUEL VALIÑO CALO, por materiais subministrados para obras, cento
trinta e seis mil catrocentas cincuenta e catro pesetas.----------------------------------------------------af) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras no colexio da
Ramallosa e utensilios e productos de limpeza para ese centro escolar, dezasete mil duascentas
setenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ag) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras na escola das
Galanas, dúas mil setecentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------------------ah) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras no parque dos
Tilos, mil trescentas trinta pesetas.----------------------------------------------------------------------------

ai) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras no centro médico
de Cacheiras, dúas mil cincuenta e catro pesetas.----------------------------------------------------------al) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras no centro cultural
de Teo, tres mil cincocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------am) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras no galpón de
Lucí, seis mil catrocentas sesenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------an) A D. JOSÉ TEO AMATE, por unha machada para obreiros municipais, mil oitocentas setenta e cinco pesetas.------------------------------------------------------------------------------------añ) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, vintenove
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ao) A "CATUFE, S.L.", por cargas para a máquina Polaroid, carretes, pilas e revelado e
copias de fotografías, sesenta e cinco mil seiscentas vinte pesetas.-------------------------------------ap) A "GUILBERT ESPAÑA, S.A.", por papel para fotocopiadoras, nove mil setecentas
quince pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------aq) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Lampai ó
Hospital Xeral, por asuntos do departamento social, dúas mil catrocentas pesetas.------------------ar) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Ramallosa a
Carballal e ó Hospital Xeral e outro do Hospital á Ramallosa, por asuntos do departamento
social, catro mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------as) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------at) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------au) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Regoufe ó
Hospital Gil Casares, por asuntos do departamento social, dúas mil pesetas.-------------------------av) A "VIVEROS ORVISAHOUSE", por plantas para o colexio de Calo, dezanove mil
seiscentas oitenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------ax) A "VIVEROS ORVISAHOUSE", por plantas para o colexio dos Tilos, vintedúas mil
seiscentas trinta e unha pesetas.------------------------------------------------------------------------------az) A Dª ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de Pontevea (mes
de marzo), corenta mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------ba) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de marzo), tres mil trescentas pesetas.---bb) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de escolas, centro de saúde de Folgueiras e edificios municipais, trescentas noventa e tres
mil novecentas noventa e nove pesetas.---------------------------------------------------------------------bc) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por arranxos e pezas para o tractor e a desbrozadora, cento dezaseis mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------bd) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por unha tarima con cuberta para a área
recreativa de Mouromorto, seiscentas setenta e dúas mil oitocentas pesetas.--------------------------be) A "AQUAGEST, S.A.", por obras de abastecemento de auga ó instituto de Cacheiras,
un millón cincocentas sesenta e dúas mil duascentas vintenove pesetas.-------------------------------bf) A "AQUAGEST, S.A.", por traballos de ampliación da rede de auga potable entre
Pedrouso e Guldrís, un millón setecentas noventa e cinco mil setecentas corenta pesetas.----------bg) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación de anuncio de contratación de dous
auxiliares de policía local, trinta e sete mil cento vinte pesetas.-----------------------------------------bh) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por graxa para o tractor, novecentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bi) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por gasóleo subministrado para o tractor, vintecinco mil seiscentas noventa e sete pesetas.------------------------------------------------------

bl) A "EXCAVACIONES MIDÓN, S.L.", por preparación dunha pista de Cornide,
incluso transporte de zahorra, corenta e dúas mil seiscentas trinta pesetas.----------------------------bm) A "CEMIGA", por folios A-4 e A-3, sesenta e cinco mil oitocentas unha pesetas.----bn) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras nos Tilos
(33.152 pts.), nave de Lucí (22.383 pts.), Requián (59.299 pts.), Tarrío (6.061 pts.) e colexio dos
Tilos (14.790 pts.), e portes dos citados materiais (1.160 pts.), cento trinta e seis mil oitocentas
corenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------bñ) A "COPY ESTUDIO, S.L.", or copias de planos, dez mil seiscentas corenta pesetas.-bo) A "CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES, S.L.", por arranxos realizados nos
colexios de Calo e Ramallosa, construcción de varandas para o centro de saúde de Folgueiras e
para Reborido e preparación de mástiles para colocación de carteis, trescentas noventa e seis mil
cincocentas seis pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------bp) A "WARNIER, S.L.", por actualización dun PC do concello a Windows'98, once mil
seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------bq) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, cincuenta e sete mil oitocentas oitenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------br) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, vintedúas mil setecentas unha pts.-bs) A D. MANUEL ÁNGEL TOUCEDA TOUCEDA, por obras realizadas en el local
cultural da parroquia de Teo, un millón duascentas trinta e cinco mil catrocentas pesetas.---------bt) A "EL CORREO GALLEGO", por unha axenda municipal 99, corenta e seis mil
catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------bu) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vintecatro mil
catrocentas corenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------bv) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vinteseis mil seiscentas setenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------------bx) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vinteseis mil seiscentas setenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------------bz) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vinteseis mil seiscentas setenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------------ca) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil seiscentas
sesenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------cb) A "WARNIER, S.L.", por actualización dun PC e da rede informática do concello a
Windows'98, sesenta e nove mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------cc) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, dúas mil catrocentas trinta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------cd) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por lavado do coche da policía
local, seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------ce) A "INVERSIONES VEMEX", por subministro e instalación dunha reixa metálica
para cerre da área de recreo da gardería dos Tilos, trescentas sete mil catrocentas oitenta e sete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cf) A Dª MERCEDES ROSÓN VARELA, por planos de dúas infravivendas, duascentas
noventa mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------cg) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, provisión de fondos para o xuízo de menor
contía nº 133/98 (Padroado do Cemiterio de Luou), oitenta e sete mil pesetas.-----------------------ch) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, provisión de fondos para o proceso incidental de
protección do dereito ó honor, nº 313/98 (Padroado do Cemiterio de Luou), oitenta e sete mil pts.
ci) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, provisión de fondos para o interdicto de obra
nova nº 84/99 (Elvira-Florentina Fernández Balado), oitenta e sete mil pesetas.---------------------cl) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, provisión de fondos para as dilixencias previas nº
266/99 (Padroado do Cemiterio de Luou), cento dezaseis mil pesetas.---------------------------------cm) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, provisión de fondos para as dilixencias previas
nº 1287/98 (Padroado do Cemiterio de Luou), cento dezaseis mil pesetas.-----------------------------

cn) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, provisión de fondos para as dilixencias previas
nº 315/98 (Padroado do Cemiterio de Luou), cento dezaseis mil pesetas.-----------------------------Igualmente, a Comisión de Goberno aprobou as seguintes facturas, correspondentes á
escola-obradoiro:-----------------------------------------------------------------------------------------------a) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por material didáctico de albanelería, dúas mil trescentas trece pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------b) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por material didáctico de albanelería, cento quince
mil duascentas oitenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------c) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por alugueiro de maquinaria de xardinería, mes
de marzo, trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pesetas.-------------------------------------------d) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por alugueiro de maquinaria de xardinería, mes
de febreiro, trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pesetas.-----------------------------------------e) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por alugueiro de maquinaria de xardinería, mes
de xaneiro, trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pesetas.-----------------------------------------f) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por alugueiro da formigoneira, mes de marzo,
nove mil catrocentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------------------------g) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por alugueiro da formigoneira, mes de
febreiro, nove mil catrocentas vintecinco pesetas.---------------------------------------------------------h) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por alugueiro da formigoneira, mes de xaneiro,
nove mil catrocentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------------------------i) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por gasóleo para a furgoneta, vinteúnha mil duascentas
vintedúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------l) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por lavado da furgoneta, seiscentas pesetas.----------------m) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por gasóleo para a furgoneta, dezaoito mil catrocentas
cincuenta e seis pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------n) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por lavado da furgoneta, seiscentas pesetas.---------------ñ) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por gasóleo para a furgoneta, vintecatro mil trescentas
cincuenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------o) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por ferramentas e utensilios para a escola-obradoiro,
duascentas nove mil oitocentas catorce pesetas.-----------------------------------------------------------p) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------q) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------r) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------s) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, tres mil cincocentas
cincuenta e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------t) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------u) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------v) A "MADERAS RAMOS MOREIRA, S.L.", por material didáctico de carpintería, mil
setecentas sesenta e nove pesetas.----------------------------------------------------------------------------x) A "MADERAS RAMOS MOREIRA, S.L.", por material didáctico de carpintería, oitenta e dúas mil cento setenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------z) A "TORNEIRO, S.A.", por alugueiro de ferramenta de carpintería, mes de marzo,
duascentas vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.----------------------------------------------------

aa) A "TORNEIRO, S.A.", por alugueiro de ferramenta de carpintería, mes de febreiro,
duascentas vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.---------------------------------------------------ab) A "TORNEIRO, S.A.", por alugueiro de ferramenta de carpintería, mes de xaneiro,
duascentas vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.---------------------------------------------------ac) A HIDELINA CERUELO NIEVES, por material de oficina, vinte mil cincocentas
noventa e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------ad) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por alugueiro de invernadeiro, mes de
marzo, vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.---------------------------------------------------ae) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por alugueiro de invernadeiro, mes de
febreiro, vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.-------------------------------------------------af) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por alugueiro de invernadeiro, mes de
xaneiro, vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.-------------------------------------------------ag) A "CEMIGA", por alugueiro de fotocopiadora, mes de abril, vintecinco mil cincocentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------ah) A "CEMIGA", por alugueiro de fotocopiadora, mes de febreiro, vintecinco mil cincocentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------ai) A "CEMIGA", por alugueiro de fotocopiadora, mes de marzo, vintecinco mil cincocentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------al) A "CEMIGA", por alugueiro de fotocopiadora, mes de xaneiro, vintesete mil novecentas oitenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------------am) A "AUTOS BREA, S.L.", por alugueiro da furgoneta, mes de abril, cento vinteúnha
mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------an) A "AUTOS BREA, S.L.", por alugueiro da furgoneta, mes de xaneiro, cento vinteúnha mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------añ) A "AUTOS BREA, S.L.", por alugueiro da furgoneta, mes de febreiro, cento vinteúnha mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------ao) A "GRAFIDEZA, S.L.", por encadernación de documentación, catro mil seiscentas
cincuenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------ap) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza da nave de Lucí (mes de
febreiro), cincuenta e dúas mil duascentas pesetas.--------------------------------------------------------aq) A "ALMACENES ELADIO, S.A.", por productos de limpeza, dúas mil seiscentas
cincuenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------ar) A "ALMACENES ELADIO, S.A.", por productos de limpeza, tres mil setecentas cincuenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------as) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza da nave de Lucí (mes de xaneiro), corenta e nove mil cincocentas noventa pesetas.------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A D. MANUEL BLANCO CUNS, para canalización de augas na súa finca situada en
Fornelos-Rarís, debendo cubri-la tubería con material asfáltico igual ó pavimento existente na
pista, construíndo unha arqueta con reixa reforzada cada seis metros, e repoñe-lo pavimento en
perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos cruces realizados nas vías públicas.-------b) A Dª ELENA BARROS ALFONSO, para construír un valado de 22 m/l e unha rampa
de acceso de 5 m/l nas fincas 17-1 e 17-2 de Agromaior-Teo, debendo edifica-lo cerre á distancia mínima de 5 metros do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e a rampa será construída con tubos de 40 cm. de
diámetro a unha distancia de 4,50 metros do eixe da vía pública e situando o pavimento á mesma
altura cá pista.---------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. IGNACIO LÓPEZ BLANCO, para construír un valado de 100 m/l nas fincas 622
a 625 de Aido-Luou, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros do eixe da vía pública,

situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e
enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta e
respectando as canalizacións que figuran nos títulos de propiedade das fincas.-----------------------d) A D. RAMÓN FIAÑO PRIETO, para construír un valado de 458 m/l na finca nº 806
de Folgueiras-Calo, debendo edificalo á distancia sinalada no convenio de cesión de terreo para
amplia-la pista de acceso ó centro de saúde de Folgueiras, situando a base do muro á mesma
altura cá pista.---------------------------------------------------------------------------------------------------e) A D. CARLOS IGLESIAS BARROS, para construír un valado de 40 m/l e una rampa
de acceso de 4 m/l na finca nº 36 de Agromaior-Teo, debendo edifica-lo cerre á distancia mínima
de 5 metros do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando
a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta, e coa obriga de respecta-la canalización soterrada que figura no
plano da finca; e a rampa será construída con tubos de 40 cm. de diámetro a unha distancia de
4,50 metros do eixe da vía pública e situando o pavimento á mesma altura cá pista.----------------f) A D. MANUEL AGEITOS LEMA, para construír un valado de 197 m/l nas fincas 501
e 502 de Tarrío-Recesende, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros do eixe da vía
pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A D. JOSÉ EVARISTO GARABAL DURO, para construír un valado de 280 m/l na
finca nº 808 de Folgueiras-Calo, debendo edificalo á distancia sinalada no convenio de cesión de
terreo para amplia-la pista de acceso ó centro de saúde de Folgueiras, situando a base do muro á
mesma altura cá pista.------------------------------------------------------------------------------------------h) A Dª ISABEL SOBRINO FAYA, para construír un valado de 136 m/l na súa finca
situada en Cepeda-Oza, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía
pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, e dunha altura máxima de 2 metros.---i) A D. JOSÉ TOUCEDA RAÍCES, para arranxo do tellado e das paredes dun alpendre
existente na súa finca situada en Rúa de Francos-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------l) A Dª MARÍA DELIA LANDEIRA LÓPEZ, para arranxo dos tellados da súa vivenda e
do galpón adosado a esta, situados na finca urbana nº 10 de Vilar-Cacheiras, debendo realiza-las
obras sen modifica-lo volume actual das edificacións e sen que afecten á estructura destas.-------m) A Dª MARÍA JOSÉ IGLESIAS VALIÑO, para arranxo da cuberta, encintado das
fachadas, substitución de oito ventás e apertura de catro ocos para novas ventás, na súa vivenda
situada na finca urbana nº 9 de Chaves-Lucí, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------------------------------------n) A Dª CELIA TAIBO BAO, para substitución do tellado e recebado das fachadas da súa
vivenda, situada na finca nº 222 de Lamas-Bamonde, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------ñ) A D. LAUREANO ROJO NIEVES, para arranxo do tellado, substitución de catro ventás e unha porta e revestido de fachadas da súa vivenda situada en Requián-Cacheiras, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura
desta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------o) A D. MANUEL SÁNCHEZ PARAMÁ, para arranxo da cuberta e adecentamento da
fachada principal da súa vivenda, situada na finca urbana nº 14 de Raxó-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-p) A "TELEFÓNICA", para construír un prisma de hormigón de dos conductos de PVC e
110 mm. de diámetro, nunha lonxitude aproximada de 70 metros, na travesía de Cacheiras,
debendo realizala a unha profundidade suficiente para respecta-las obras de infraestructuras ur-

banas municipais pendentes de instalar, deixando libre o paso á canalización de augas residuais,
de choiva, auga potable, alumado público, etc., situándoa baixo o borde da beirarrúa, e repoñe-lo
pavimento desta en perfectas condicións, para garanti-lo cal deberá constituír en arcas municipais
unha fianza por importe de catrocentas mil pesetas.-------------------------------------------------------q) A "UNIÓN ELÉCTRICA-FENOSA", para apertura dunha gabia no p.k. 5,000 da
estrada C-541, debendo realiza-la canalización a unha profundidade suficiente para respecta-las
obras de infraestructuras urbanas pendentes de instalar, deixando libre o paso á canalización de
augas residuais, de choiva, auga potable, alumado público, etc., situándoa polo borde da beirarrúa
indicado no plano de aliñacións oficiais do concello, executándoa con capacidade suficiente para
dar continuidade no futuro a outras liñas a instalar na mesma zona, e repoñe-lo pavimento e a
beirarrúa en perfectas condicións, para garanti-lo cal depositará en arcas municipais unha fianza
por importe de seiscentas mil pesetas.------------------------------------------r) A "UNIÓN ELÉCTRICA-FENOSA", para apertura dunha gabia na urbanización Os
Verxeles e en Catro Camiños, debendo contar previamente coa autorización da Excma. Deputación Provincial para realizar esta obra e deixando libres de cargas as parcelas de propiedade
municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------s) A D. LORENZO AMENEIRO GARCÍA, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 419-3 de Casal de Reis-Rarís, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polas arquitectas Dª María José Bouzas Louzao e Dª Cristina Fernández
Gutiérrez, coa advertencia de que o valado da finca contemplado no proxecto deberá edificarse á
distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, segundo as ordenanzas vixentes.--t) A D. ISIDRO M. MENDOZA RIVERO, para construír dúas vivendas unifamiliares
pareadas nas fincas 12 e 14 dos Verxeles, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Manuel Barrera López, retranqueándoas como
mínimo 2 metros ós lindeiros e 8 metros ó vial urbanizado, e coa obriga de repoñer en perfectas
condicións as beirarrúas e as vías públicas, para garanti-lo cal constituirá en arcas municipais
unha fianza por importe de cincuenta mil pesetas.---------------------------------------------------------u) A D. JESÚS ÁLVAREZ FLÓREZ E D. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
para construír tres vivendas unifamiliares illadas nas fincas 47, 48 e 49 dos Verxeles, debendo
edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús
Álvarez Flórez, retranqueándoas como mínimo 2 metros a lindeiros e 8 metros ó vial urbanizado,
e coa obriga de repoñer en perfectas condicións as beirarrúas e as vías públicas, para garanti-lo
cal constituirá en arcas municipais unha fianza por importe de setenta e cinco mil pesetas.--------v) A D. CARLOS MARTÍ MALLEN, para a apertura dun portal sobre o cerre existente
na súa finca situada en Igrexa-Calo, debendo colocar un portal que abra cara ó interior da finca e
respecta-las beirarrúas existentes, debendo acondiciona-la citada beirarrúa e constituír en arcas
municipais unha fianza por importe de 15.000 pts. para responder da correcta reposición desta e
para responder dos danos que as obras poidan ocasionar na vía pública.------------------------------x) A D. LINO DOMÍNGUEZ MÍGUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
finca situada en Cabovila-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Antonio Sabucedo Costa e D. José Antonio Padrón Costa,
non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de
execución.--------------------------------------------------------------------------------------------------------z) A "VECTOR PLUS, S.L.", para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº 293 de
Cacheiras, situada en Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polas arquitectas Dª María José Bouzas Louzao e Dª Cristina Fernández Gutiérrez, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------------------------------------------------------------------------------------------aa) A D. JESÚS SOUTO CARLÍN, en representación de "JESO, S.L.", para construír
edificios de 38 vivendas e locais comerciais en Cacheiras, debendo edificalos suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio González Gil, non
puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de
execución e o nomeamento dos técnicos directores de obra, e coas seguintes obrigas:---------------

1) Urbanizará a fronte da parcela segundo a memoria urbanística presentada.---------------2) Aportará unha fianza polo valor total do custo de urbanización que se avalia na
memoria presentada correspondente ó promotor.----------------------------------------------------------3) O proxecto de execución recollerá a rede de saneamento en sistema separativo.
Sinalará sobre a zona norte do solar un acceso público á zona de protección de cauces existente
na parte posterior da finca. Axustará a altura das fachadas posteriores á máxima permitida nas
Normas subsidiarias con movemento de terras respectando a zona de protección mencionada,
debendo tramitar solicitude independente para o acondicionamento do terreo de protección, para
tramitar ante o organismo correspondente.-----------------------------------------------------------------4) Conectará a rede de saneamento e auga potable das edificacións coas redes existentes,
instalando dous hidrantes contra incendios na beirarrúa.-------------------------------------------------5) Cederá o terreo urbanizado correspondente ó vial público pola fronte da parcela,
segundo a memoria aportada.---------------------------------------------------------------------------------ab) A D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de "VIVIENDAS TEO, S.L.", para
ampliación de edificio para vivendas e locais e construcción de vivenda-garda sobre licencia
concedida en data 07-01-91 a D. Ramón García Blanco e D. José Mª Rivas Pereira, nunha finca
situada en Montouto-Cacheiras, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución e o nomeamento dos técnicos directores de obra, e coas seguintes obrigas:----------------------------------------1) Urbanizará a fronte da parcela segundo a memoria urbanística presentada.---------------2) Constituirá en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización
que se avalia na memoria aportada correspondente ó promotor.----------------------------------------3) O proxecto de execución recollerá a rede de saneamento en sistema separativo. Axustará a superficie das bufardas da cuberta a 1/3 da superficie total desta (art. 2.31 das Normas
subsidiarias). Axustará a altura da nave existente e a cota da rampa, mediante movemento de
terras, á altura máxima permitida na ordenanza.-----------------------------------------------------------4) Conectará a rede de saneamento e a de auga potable das edificacións coas redes existentes, instalando un hidrante contra incendios na beirarrúa.--------------------------------------------5) Cederá o terreo urbanizado correspondente ó vial público pola fronte da parcela,
segundo a memoria aportada.---------------------------------------------------------------------------------6) Respectarase unha franxa de 5 metros ó longo do cauce ou regato que figura nos
planos de planta.-------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concede-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) Ó equipo de fútbol sala "Galex", de Calo, para os gastos de participación no
campeonato galego deste deporte, cincuenta mil pesetas.------------------------------------------------b) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "NOVA XAMARAINA", para promoción deste
concello na xira que realizará polas Casas de Galicia en Euskadi con motivo do Día das Letras
Galegas, cincuenta mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------5.- OBRAS NO MUÍÑO DE REQUIÁN.- Dada conta do expediente que se tramita para
a realización, por alumnos da escola-obradoiro, de obras de restauración do muíño de Requián e
o seu entorno, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:--------------------1º.- A realización das citadas obras.-----------------------------------------------------------------

2º.- A aprobación da memoria avaliada, redactada polo arquitecto técnico municipal, por
importe de dous millóns catrocentas setenta e cinco mil catrocentas corenta e sete pesetas,
cantidade que comprende só o custo dos materiais necesarios.------------------------------------------3º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concelo, para
solicitar tódalas autorizacións e permisos necesarios para a citada obra, así como para continua-los demais trámites do expediente.--------------------------------------------------------------------------6.- CONSTRUCCIÓN DUN APARCADOIRO NOS TILOS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou levar a cabo a construcción dun aparcadoiro
no parque dos Tilos (fase B), segundo memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico
municipal por importe de dous millóns seiscentas setenta e unha mil oitenta e nove pesetas,
cantidade que comprende soamente o custo de materiais, xa que a man de obra estará composta
por obreiros municipais.---------------------------------------------------------------------------------------7.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D. FERMÍN PUENTE BERMÚDEZ, veciño da Estrada, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a COMERCIO DE
FOTOGRAFÍA E SIMILARES na finca urbana nº 10 do lugar de Pontevea, parroquia de Reis
deste concello.---------------------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------8.- CESIÓN DUN LOCAL Á DIRECCIÓN XERAL DE POLICÍA.- Visto escrito da
Dirección Xeral de Policía de data 08-04-99, no que comunica que este concello foi elixido, no
marco da ampliación do servicio de expedición do D.N.I., para instalar nel unha oficina para este
fin, debendo o concello, por tal motivo, contar cun local apto para isto, a Comisión de Goberno,
por unanimidade dos asistentes, acorda cederlle en precario un local dentro do teleclube da
Ramallosa, local que será acondicionado con tódalas condicións que especifica o citado escrito.-9.- OBRAS NO LOCAL SOCIAL DA PARROQUIA DE TEO.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda contratarlle a D.
Manuel A. Touceda Touceda as obras de solado do local social de Santa María de Teo, no prezo
de seiscentas trinta mil pesetas mailo I.V.E. correspondente, prezo que inclúe man de obra e materiais excepto a plaqueta.-------------------------------------------------------------------------------------10.- COMPRA DE ÁRBORES DO XIRIMBAO.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou adquiri-los vintecinco carballos que D. Manuel Calvo
Barros posúe na finca "Panaveque", no Xirimbao, no prezo total de cincuenta mil pesetas.--------11.- RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPEL E CARTÓN.- A Comisión de Goberno,
por unanimidade dos asistentes, acorda contratar con "GAMA GALLEGA DE MEDIO
AMBIENTE, S.L." a recollida selectiva de papel e cartón neste concello, segundo as condicións
especificadas no acordo de colaboración que figura no expediente, no prezo de 3.000 pts. por
mes e contedor instalado en zona urbana e 7.000 pts. por mes e contedor instalado en zona rural,
prezos que se incrementarán co I.V.E. correspondente.---------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 30 DE ABRIL DE 1999.--------------------------------Na casa do concello de Teo, a trinta de abril de mil
SEÑORES ASISTENTES:
novecentos noventa e nove.------------------------------------Alcalde-Presidente:
Sendo as doce horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde,
D. Armando U. Blanco Martínez
D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira
Concelleiros:
convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de
D. José Manuel Neira Picallo
catro dos seis membros que a compoñen, a fin de
D. Antonio Castroagudín Valladares celebra-la sesión extraordinaria convocada para este
D. Mario Fandiño Pazos
día.-----------------------------------------------------------Secretario:
Escusaron a súa asistencia os concelleiros D. José Luis
D. Jesús Naveira Vázquez.
Mallo González e D. Ramón Cea Ferreiro.------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.-----------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidadedos asistentes, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------a) Á FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA, por alugueiro do stando do
concello durante a celebración de "Turisport", duascentas trinta mil novecentas setenta pesetas.--b) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, mil cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------c) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, mil oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------d) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, mil oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------e) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, mil oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------f) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, tres mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------g) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza da aula de apoio escolar (mes de abril),
once mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------h) Ó DÚO "PUNTO ZERO", por actuación musical na romaría da terceira idade, trinta e
cinco mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------i) A Dª TERESA BANET, por execución do plan especial de mellora do medio do núcleo
rural de Cobas, un millón setecentas dezasete mil trescentas oitenta pesetas.-------------------------l) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por bombeo realizado nunha obra dos Tilos, , trinta
e sete mil cincocentas oitenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------------

m) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra dos
tilos, duascentas setenta e unha mil oitocentas noventa e nove pesetas.--------------------------------n) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra de
Rarís, catorce mil cento seis pesetas.------------------------------------------------------------------------ñ) A "TAIBO-CEFIGAL", por reparacións de fontanería e calefacción realizadas nos
colexios de Aido, Raxó, Lampai e Calo, nos centros médicos de Cacheiras e Os Tilos e no polideportivo de Calo, trescentas setenta e sete mil cento dezaseis pesetas.--------------------------------o) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, mil seiscentas setenta e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------p) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento sesenta e oito mil setecentas vintecinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------q) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cinco mil catrocentas sesenta
e tres pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------r) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, sete mil seiscentas dezasete pts.---s) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, oitocentas noventa e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------t) A D. SEVERINO FERREIRA JORGE, por suscrición do concello a "La Voz de Galicia" (2º trimestre de 1999), doce mil pesetas.--------------------------------------------------------------u) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, vintenove
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------v) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, cincuenta e
cinco mil trescentas noventa pesetas.------------------------------------------------------------------------x) A "TAIBO-CEFIGAL", por reparacións de electricidade, fontanería e calefacción realizadas en edificios municipais, escolas de Ramallosa, Calo, Solláns, Cacheiras e Oza e polideportivo de Calo, duascentas cincuenta e oito mil catrocentas corenta e oito pesetas.-----------------z) A "SANITARIOS J. OTERO", por materiais subministrados para unha obra de Mouromorto, trinta e nove mil cento noventa e nove pesetas.-------------------------------------------------aa) A "LA UNIÓN MADRILEÑA", por concerto médico de funcionarios (2º trimestre de
1999), duascentas sesenta e sete mil novecentas cincuenta e seis pesetas.-----------------------------ab) Ó MUSEO DO POBO GALEGO, cota de socio correspondente ó presente ano, dez
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ac) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por cambio de persianas da escola
de Raxó, oitenta e tres mil cincocentas vinte pesetas.-----------------------------------------------------ad) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados no colexio dos Tilos, trescentas mil catrocentas corenta pesetas.-----------------------------------ae) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados no colexio da Ramallosa, cento noventa e tres mil setecentas pesetas.----------------------------af) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por cambio de liña
eléctrica onda o polideportivo dos Tilos, duascentas setenta e cinco mil cincocentas pesetas.ag) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por arranxo dun
cadro contador, corenta e dúas mil cincocentas dezaseis pesetas.---------------------------------------ah) A D. MANUEL J. REIGADA MONTOTO, por outorgamento de poder xudicial do
obxector Juan M. Seoane Otero, catro mil cincocentas oito pesetas.-----------------------------------ai) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina e invitacións para a romaría da
terceira idade, vintetrés mil oitenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------al) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, oito mil trescentas cincuenta e oito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------am) A Dª ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de Pontevea (mes
de abril), corenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------an) A FENOSA, por enerxía eléctrica subministrada para alumados públicos, escolas,
edificios municipais e deportivos, depuradoras, etc., seis millóns seiscentas cincuenta e tres mil
catrocentas setenta e sete pesetas.-----------------------------------------------------------------------------

añ) A D. MANUEL MALLO MALLO, importe da estatua de homenaxe á nai, colocada
en Santa Eufemia-Oza, seiscentas noventa e seis mil pesetas.-------------------------------------------ao) A "GALERÍA ESTUDIO TOGARIÑOS", por obsequios para os participantes na
romaría da terceira idade, duascentas noventa e unha mil setecentas corenta pesetas.---------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A D. MANUEL FERNÁNDEZ GROBAS, para construír un valado de 180 m/l na súa
finca situada en Igrexa-Luou, debendo edificalo á distancia que lle sinale a Excma. Deputación
Provincial da Coruña, situando a base á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. JOSÉ VAAMONDE MOSQUERA, para construír un valado de 30 m/l na horta
da súa casa, situada en Vilanova-Recesende, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o
valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JOSÉ SEIJO MARTÍNEZ, para construír un valado de 82 m/l nas fincas 211 e
211 bis de Lucí, situadas en Pite, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do
eixe da vía pública, situando a base á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. FERNANDO SANTOS BERMÚDEZ, para construír un valado de 200 m/l na
finca nº 1303-1 de Calo, situada en "Mezquitas"-Cornide, debendo edificalo á distancia mínima
de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base á mesma altura cá pista, desprazando
a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta.--------------------------------------------------------------------------------e) A D. PASCUAL ROSÓN LÓPEZ, para construír un valado de 181 m/l na finca nº
103-1-A de Calo, situada en "Mezquitas"-Cornide, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta.--------------------------------------------------------------------------------f) A D. ALFONSO PORTO CALVO, para arranxo do tellado, de 90 m2, da súa vivenda
situada na finca nº 358 de Fontenlo-Teo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual
da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------------------------g) A D. JUAN GESTAL AMBRUÑEIRAS, para arranxo da cuberta e colocación de
ventás na súa vivenda situada en Balcaide-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------h) A D. XOAQUÍN MANUEL GARCÍA GARCÍA, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Ramallosa-Lucí, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos Dª María López Castro e D. Carlos Guerrero
González.--------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BARREIRO, para construír unha vivenda unifamiliar
e silo na súa finca situada en Torre-Cacheiras, debendo edificalos suxeitándose estrictamente ós
proxectos presentados, redactados polo enxeñeiro técnico agrícola D. Francisco Javier Bellett
García e polos arquitectos D. Javier Rivadulla Montaña e D. Manuel Cid Rodríguez.--------------l) A D. JOSÉ FONTENLA TORRES, en representación de "ESTRONOR, S.L.", para
legalización e reforma interior dun edificio de 16 vivendas de VPO e garaxes (fase 1) en

Ramallosa-Lucí, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Antonio Espinosa Murias, non puidendo comeza-las obras mentres
non presente no concello o correspondente proxecto de execución e o nomeamento dos técnicos
directores de obra, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------ Adapta-la obra iniciada en anos anteriores á normativa vixente.------------------------------ Executa-la parte de infraestructuras que corresponda á edificación segundo o estudio de
detalle aprobado, referentes ó acceso da edificación.------------------------------------------------------- Recolle-la rede de saneamento en sistema separativo.------------------------------------------ En caso de non ter rematadas as obras de saneamento que conduce á depuradora xeral
antes do remate das obras, instalarase un sistema de depuración autónomo coa capacidade suficiente para as vivendas en construcción, que se tramitará en proxecto independente ó da vivenda,
dando cumprimento ás esixencias do artigo 40 do Regulamento de xestión urbanística.------------m) A D. JOSÉ FONTENLA TORRES, en representación de "ESTRONOR, S.L.", para
construcción dun edificio de 14 vivendas (fase 2) na súa finca situada en Ramallosa-Lucí, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Espinosa Murias, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o
correspondente proxecto de execución e o nomeamento dos técnicos directores de obra, e coa
obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------------ Aporta-los escritos ós que fai referencia o artigo 40 do Regulamento de xestión urbanística.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización,
que se avalia na memoria aportada no estudio de detalle.------------------------------------------------- Recoller no proxecto de execución a rede de saneamento en sistema separativo.----------- En caso de non entrar en funcionamento a rede de saneamento pendente de instalar pola
CPTOPV antes do remate das obras, instalará a tubería xeral que conduce ata a estación
depuradora do concello, dando cumprimento ó artigo 40 do Regulamento de xestión urbanística.- Formalizará as cesións dos espacios públicos de dotacións e viais aprobadas no estudio
de detalle, segundo o artigo 180.3 do Regulamento de xestión urbanística.---------------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de Dª VIRTUDES AURORA GARCÍA IGNACIO, nº 806 de data 20-04-99, no que
expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café-Pub situado en Vilanova-Recesende,
do que era titular D. Fernando Carrillo García, polo que solicita o cambio de titularidade do
citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións
baixo as que foi concedida a primitiva
licencia.------------------------------------------------------------5.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno
acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------a) Á ASOCIACIÓN RECREATIVA E CULTURAL OS TILOS, para acondicionamento
dos locais da planta soto-2 do complexo parroquial dous millóns de pesetas.-------------------------b) Ó SR. CURA PÁRROCO DE CACHEIRAS, duascentas setenta e cinco mil pesetas
para celebración da Festa do Catecismo e sesenta mil pesetas para pago de servicio de transporte
para os participantes na antedita festa.-----------------------------------------------------------------------c) Á COMISIÓN DE FESTAS DE OZA, para celebración da Festa do Polbo, trescentas
cincuenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------d) Á COMISIÓN ORGANIZADORA DA VI EXALTACIÓN DA CACHEIRA DO
PORCO, para celebración da citada festa, trescentas cincuenta mil pesetas.--------------------------e) Á COMISIÓN ORGANIZADORA DA VII FESTA DA CARNE Ó CALDEIRO, para
celebración da citada festa, trescentas cincuenta mil pesetas.--------------------------------------------f) Á COMISIÓN DE FESTAS DE SANTA MARÍA DE TEO, para construcción do teito
do local que se utiliza como cociña na festa da carne ó caldeiro, trescentas cincuenta mil pesetas.-

g) Á A.VV. "A UNIÓN", para construcción de vestiarios para a piscina, un millón de pts.
h) Ó SR. DIRECTOR DA COMPAÑÍA DE TEATRO DO INSTITUTO DE TEO, para a
realización de actividades teatrais, cincuenta mil pesetas.------------------------------------------------i) Á A.P.A. do colexio de Calo, para a realización de actividades extraescolares, trescentas mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------l) Á SRA. DIRECTORA DO COLEXIO DA RAMALLOSA, para celebración do Día
Internacional do Libro e da Semana das Letras Galegas, setenta e cinco mil pesetas.---------------m) Á SRA. DIRECTORA DO COLEXIO DA RAMALLOSA, para a contratación dun
curso de aeromodelismo, a razón de cinco mil pesetas por alumno participante nel que estea
empadroado neste concello.-----------------------------------------------------------------------------------6.- COMPRA DE MARQUESINAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acordou comprar cinco marquesinas, para instalación en:------------------------------------ Escola de Francos, onda o cruceiro.---------------------------------------------------------------- Francos, entrando cara a Lampai.------------------------------------------------------------------- Vilar de Calo.------------------------------------------------------------------------------------------ Solláns, e ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vilar do Medio.--------------------------------------------------------------------------------------7.- INSTALACIÓN DUN PARQUE INFANTIL.- Igualmente por unanimidade dos
asistentes, a Comisión de Goberno acordou instalar un parque infantil nos terreos do colexio de
E.X.B. de Calo.-------------------------------------------------------------------------------------------------8.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta de escrito de D. Manuel Lavandeira Insua, nº 380, de 26-02-99, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que, mediante aval do BBV
ten depositada por importe de 679.960 pts.como garantía definitiva da obra "Construcción do
centro sociocultural e da terceira idade do concello de Teo", a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a devolución da antedita fianza, por considerar que o expediente
cumpre tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa
contra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- RETIRADA DE POSTES NA ESTRADA DE VILAR DE CALO.- Visto escrito
de Telefónica, nº 749 de data 15-04-99, no que remiten avaliación da obra de retirada dos postes
de Vilar de Calo, que importa 4.861.130 pts., das que lle correspondería pagar a este concello
2.430.565 pts., a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda contratar con
Telefónica a retirada inmediata dos citados postes, no antedito importe.------------------------------10.- OBRAS EN ESCOLAS.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou contratar con "Carpintería de Aluminios Galicia,
S.L." as seguintes obras:---------------------------------------------------------------------------------------a) Colocación de antipánicos dobres en cinco portas e pechos con chaves iguais en sete
ventás no colexio dos Tilos, no prezo de duascentas sesenta e unha mil seiscentas nove pesetas.-b) Colocación de cinco ventás de dúas follas e unha porta, todas elas con contras, na
escola de Rarís, no prezo de catrocentas noventa mil catrocentas cincuenta e sete pesetas.---------c) Cerramento da terraza da vivenda do colexio dos Tilos, no prezo de duascentas corenta
e seis mil cento vintetrés pesetas.----------------------------------------------------------------------------11.- COLOCACIÓN DE PORTAS E VENTÁS NA ESCOLA E CASA DE PONTEVEA.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asis-

tentes, acordou contratarlle a "JOYFRA Aluminios, S.L." a instalación de trinta e catro ventás e
seis portas no edificio da escola e casa de Pontevea, no prezo total de un millón novecentas noventa e cinco mil duascentas pesetas.------------------------------------------------------------------------12.- ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA A DEPURADORA DA PÓBOA.- Visto escrito de "UNIÓN ELÉCTRICA-FENOSA", a Comisión de Goberno acorda levar a cabo a acometida eléctrica para subministro de electricidade á depuradora da Póboa, aboándolle á citada
empresa, para tal fin, o custo da acometida, que ascende á cantidade de trescentas sesenta e oito
mil oitocentas setenta e catro pesetas mailo I.V.E. correspondente.------------------------------------13.- CONVENIO PARA OBRAS NA GARDERÍA DOS TILOS.- Visto o modelo de
convenio remitido pola Secretaría Xeral da Consellería de Familia e Promoción do Emprego,
Muller e Xuventude para a realización de diversas obras nos locais da gardería dos Tilos por
importe de un millón seiscentas mil pesetas, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para a
sinatura do antedito convenio.--------------------------------------------------------------------------------14.- ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA A BURGA.- Vistos os presupostos
presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda contratar con D.
Juan Carlos Perol Uzal a acometida eléctrica para subministro de electricidade á Burga, no prezo
total de un millón oitocentas nove mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------15.- PARTICIPACIÓN NA "FESTA DAS FESTAS " DA TVG.- Visto escrito da
Televisión de Galicia no que comunica a este concello que o vindeiro día 17 de maio se gravará
no Auditorio de Monterroso un programa dedicado ás festas gastronómicas e ás agrupacións
musicais que participan nela, invitándoo a participar nela coas festas da carne ó caldeiro e da
cacheira do porco, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes e tendo en conta que
o antedito programa servirá para promocionar este concello, acorda acudir a ela montando unha
carpa para propaganda dos dous eventos gastronómicos citados.---------------------------------------16.- AMPLIACIÓN DE PISTAS DE RECESENDE.- Tamén por unanimidade dos
asistentes, a Comisión de Goberno acordou levar a cabo as seguintes obras:-------------------------a) Ampliación de firme da pista de Tarrío a Seoane, por importe de un millón novecentas
noventa e oito mil duascentas dezasete pesetas, segundo memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico municipal.----------------------------------------------------------------------------------------b) Ampliación de firme da pista da Igrexa de Recesende á Ufa, por importe de un millón
cincocentas dezanove mil cento dúas pesetas, segundo memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------17.- OBRAS DE SANEAMENTO NO CASTAÑAL.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acorda levar a cabo obras de canalización para saneamento en Castañal-Calo, segundo memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico municipal por importe
de dous millóns oitocentas sete mil duascentas pesetas.--------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 18 DE MAIO DE 1999.--------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a dezaoito de
maio de mil novecentos noventa e nove.-------------Sendo as doce horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de cinco dos seus
membros, sendo o número legal o de seis, a fin de
celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada
para este día.---------------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiros D.
José Luis Mallo González.-----------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi a Bamonde, Santiago e
Ramallosa, por asuntos do departamento social, catro mil seiscentas pesetas.------------------------b) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi do Castiñeiriño á
Ramallosa, por asuntos do departamento social, mil duascentas pesetas.------------------------------c) A "CONTENUR", por subministro de duascentas papeleiras, un millón trescentas
noventa e dúas mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------d) A "COMPOSTELA MOTOR, S.A.", pago de arranxo dun Seat Ibiza contra o que chocou un contedor de lixo (cantidade estipulada na franquicia do seguro), dez mil pesetas.-----------e) A "GALICIA MEDIA", por publicación de anuncios en "La Voz de Galicia", corenta e
unha mil setecentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------f) A "VILORIA, S.A.", por excursión da terceira idade a Portugal, un millón cincocentas
noventa e catro mil oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------g) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
trece mil novecentas trinta e sete pesetas.-------------------------------------------------------------------h) A D. MANUEL FERREIRO OTERO, por construcción de falso teito no centro
sociocultural de Teo, seiscentas setenta e cinco mil cento vinte pesetas.-------------------------------i) A "VEICAR", por botas, gorras, linternas e conos de sinalización, cento cincuenta e
catro mil catrocentas trece pesetas.----------------------------------------------------------------------------

l) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, sete mil oitocentas corenta e
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------m) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras nos Tilos,
setenta e oito mil cento noventa e dúas pesetas.------------------------------------------------------------n) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Teo con motivo da
celebración da Festa da carne ó caldeiro, cento vintesete mil seiscentas pesetas.---------------------ñ) A "VEICAR", por dous pares de botas, dezaoito mil noventa e seis pesetas.-------------o) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, vinteúnha mil duascentas corenta pesetas.------------------------------------------------------------p) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, doce mil setenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------q) A "MENSATEL", cota de abono deste concello (mes de maio), dez mil catrocentas
corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------r) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por arranxos do tractor e da furgoneta, seis mil duascentas doce pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------s) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación dun anuncio, vinteúnha mil trescentas
corenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------t) A "PUBLICIDAD ALFONSO GARCÍA", por inserción de publicidade na Radio Galega con motivo da celebración da Festa da carne ó caldeiro, oitenta e sete mil pesetas.--------------u) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, cincuenta e unha mil setecentas corenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------------v) Á "EMPRESA SEOANE", por tres servicios de autobús a Santiago, con alumnos do
colexio da Ramallosa, trinta e oito mil cincocentas vinte pesetas.--------------------------------------x) A "GALICIA MEDIA", por publicación de anuncios en "La Voz de Galicia", cento
once mil trescentas sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------z) A "GALICIA MEDIA", por publicación dun anuncio en "La Voz de Galicia", trece mil
novecentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------aa) A "GALICON", por material de oficina, setenta e cinco mil duascentas setenta e dúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ab) A D. BENJAMIN VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ, por dereitos e suplidos
devengados en Diilixencias previas nº 266/99, seis mil cincocentas sesenta e sete pesetas.--------ac) A "SISTEMAS DE COMPRESIÓN, S.L.", por CD dos DOG de 1998, dezasete mil
catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------ad) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de transporte para a romaría da terceira idade,
cento oitenta e sete mil duascentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------------ae) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------af) A "FERRALLA DUFER, S.L.", por ferro para obras nos Tilos, noventa e tres mil seiscentas cincuenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------ag) A "GALVEN INFORMÁTICA", por un ordenador con diversos accesorios para o departamento de urbanismo, setecentas sesenta e tres mil pesetas.----------------------------------------ah) A "GALVEN INFORMÁTICA", por dúas impresoras, setenta e nove mil oitocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ai) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por gravillón e area para unha obra de Mouromorto, trece mil oitocentas cincuenta pesetas.------------------------------------------------------------------al) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para unha obra dos Tilos, trinta mil
seiscentas vintecatro pesetas.---------------------------------------------------------------------------------am) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para unha obra dos Tilos, cento
corenta e cinco mil setecentas once pesetas.----------------------------------------------------------------an) A "SASTRERÍA PEPECILLO", por tiras fluorescentes, chalecos, pantalóns e gorras
para os policías locais, cincuenta e nove mil duascentas setenta e seis pesetas.-----------------------añ) A D. JUAN B. ALLER SUÁREZ, por marcado de campos de tenis no polideprtivo da
Ramallosa, corenta e oito mil cento corenta pesetas.-------------------------------------------------------

ao) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, quince mil cincocentas cincuenta e oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------------ap) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vintecatro mil
catrocentas corenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------aq) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vintedúas mil
duascentas vinteseis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------ar) A Dª NIEVES PÉREZ REY, suplidos por pagos realizados durante a excursión a Portugal, oitenta e catro mil oitocentas sesenta e oito pesetas.-----------------------------------------------as) A "VIVEROS ORVISA", por plantas para o colexio da Ramallosa, vinteseis mil setecentas cincuenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------at) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, corenta e unha mil trescentas trinta pts.---au) A "COPY ESTUDIO", por material de oficina para o departamento de urbanismo,
trinta mil seiscentas sesenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------av) A D. PONCIANO NIETO GONZÁLEZ, por construcción dun muro, colocación de
tubería e outros traballos realizados en "Grela"-Galanas, cincocentas vinteúnha mil novecentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ax) A "VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.", por colocación de vidros en ventás do
colexio da Ramallosa, sete mil novecentas nove pesetas.------------------------------------------------az) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, vinteseis mil setecentas sesenta pts.
ba) A "GESTETNER", por mantemento da fotocopiadora, meses de marzo e abril, tres
mil oitocentas dezanove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------bb) A "FOTO-VIDEO MANOLO", por pase de fotos a C.D., seis mil catrocentas dezaseis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------bc) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, trinta e seis mil cento sesenta e tres pts.--bd) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por obras de abastecemento de
auga a Cesar, un millón seiscentas corenta mil seiscentas vintedúas pesetas.-------------------------be) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por obras de saneamento en
Cesar, dous millóns seiscentas vintenove mil seiscentas noventa e seis pesetas.---------------------bf) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por obras realizadas a maiores en
Cesar, dous millóns seiscentas catorce mil trescentas cincuenta e oito pesetas.-----------------------bg) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por refrixerio servido ó voluntariado social o día
da romaría da terceira idade, dúas mil trescentas pesetas.------------------------------------------------bh) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de abril), dúas mil seiscentas corenta pts.
bi) A "CAMPOSA, S.L.", por estacas e tablas subministradas para obras, cento catro mil
duascentas oitenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------------------------bl) A "CARPINTERÍA DE ALUMINIOS GALICIA, S.L.", por portas para caldeiras de
calefacción de escolas e reforma de marquesina-expositor en Tarrío, noventa e catro mil duascentas setenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------bm) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción do centro de saúde de Folgueiras (74.717 pts.), edificios municipais (33.100 pts.) e escolas
(278.661 pts.), trescentas oitenta e seis mil catrocentas setenta e oito pesetas.------------------------bn) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para colocación de sinais,
cento noventa e sete mil cincocentas setenta e unha pesetas.--------------------------------------------bñ) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para o galpón de Lucí, cento sesenta mil catrocentas catro pesetas.---------------------------------------------------------------------bo) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Solláns, Vilar
de Calo, pista de tenis dos Tilos e cruceiro de Raxó, cincuenta mil trescentas vinte pesetas.-------bp) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Bamonde e
Mouromorto, duascentas trinta e sete mil setecentas pesetas.---------------------------------------------

bq) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para o parque de Mouromorto, cento setenta e dúas mil duascentas setenta e catro pesetas.-------------------------------------br) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na escola das
Galanas, cento dezanove mil novecentas cincuenta e catro pesetas.------------------------------------bs) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na escola das
Galanas, cincuenta e catro mil novecentas noventa e catro pesetas.------------------------------------bt) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na escola de Teo,
cento corenta e catro mil cento noventa e cinco pesetas.-------------------------------------------------bu) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras nos colexios dos
Tilos e Ramallosa, setenta e oito mil dezaoito pesetas.---------------------------------------------------bv) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na fonte de Texexe, cento corenta e cinco mil corenta e seis pesetas.----------------------------------------------------bx) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras na fonte de Texexe e no muro de Rarís, cento dezanove mil novecentas noventa e seis pesetas.--------------------bz) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no muro de
Rarís, cento oitenta e unha mil trescentas setenta e oito pesetas.----------------------------------------ca) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no muro de
Rarís, duascentas corenta e sete mil catrocentas vinte pesetas.------------------------------------------cb) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras no muro de
Rarís, sesenta e catro mil cento noventa e catro pesetas.--------------------------------------------------cc) A "TAIBO-CEFIGAL", por obras realizadas na escola de Cacheiras, once mil vinte
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cd) A "TAIBO-CEFIGAL", por reparacións realizadas nas escolas de Lampai e Francos,
cincuenta e cinco mil seiscentas vintedúas pesetas.-------------------------------------------------------ce) A "TAIBO-CEFIGAL", por traballos realizados na casa de Dª Amelia Riveiro (departamento de servicios sociais), sesenta e unha mil novecentas cincuenta e cinco pesetas.------------cf) A "TAIBO-CEFIGAL", por instalación de baños, motor e cadro en Mouromorto e
arranxos realizados nas escolas de Pontevea, Luou, Aido, Francos, Galanas e Vilariño, duascentas sesenta e tres mil oitocentas noventa e sete pesetas.---------------------------------------------------cg) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxos realizados nas calefaccións das escolas de Oza,
Solláns e Bamonde, dezanove mil cento vintetrés pesetas.-----------------------------------------------ch) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por acondicionamento de terreo na Burga e afirmado das pistas de Pontevea á Burga, interior de Xermeade e da Burga a Xermeade, tres
millóns cincuenta e nove mil setecentas setenta e oito pesetas.------------------------------------------ci) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos na Burga e na
Pedra, cincocentas sesenta e unha mil seiscentas setenta e dúas pesetas.------------------------------cl) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas nas masas comúns de
Campos e Mouromorto, cincocentas trinta mil oitocentas cincuenta e sete pesetas.------------------cm) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación única da obra "Ampliación
e afirmado da pista de Monte a Sisto" (Plan 2000 Baixas), tres millóns setecentas sesenta mil pts.
cn) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación única da obra "Ampliación e
afirmado da pista de Vilar de Calo a Lamas" (Plan 2000 Baixas), tres millóns cincocentas dez mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cñ) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, corenta e cinco mil oitocentas cincuenta e dúas pesetas.-------------------------------------------co) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, tres mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------------------cp) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por lavado do coche da policía local, seiscentas pts.----cq) A D. RAMÓN FERNÁNDEZ MUÑIZ, por avaliacións complementarias de fincas de
San Saturniño, cento setenta e catro mil pesetas.----------------------------------------------------------cr) A "ALFONSO GARCÍA", por inserción de publicidade na Radio Galega con motivo
da festa da cacheira do porco, oitenta e sete mil pesetas.--------------------------------------------------

cs) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello con motivo
da celebración da festa da carne ó caldeiro, cincuenta e oito mil pesetas.------------------------------ct) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello con motivo
da celebración da festa da cacheira do porco, cincuenta e oito mil pesetas.----------------------------cu) A D. ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN, minuta por intervención no recurso de
casación interposto contra D. Francisco Valdés Pereiras, cento cinco mil novecentas pesetas.-----cv) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, minuta por defensa do concello no recurso
contencioso-administrativo contra D. Manuel Suárez Suárez, para execución de orde de demolición, cincuenta e oito mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------cx) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, minuta por defensa do concello no xuízo de
interdicto de obra nova seguido a instancia de Dª Elvira Florentina Fernández Balado, cento
cinco mil cento vintecinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------cz) A D. EDUARDO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, por unha reportaxe de fotos e vídeo da
homenaxe a D. Ignacio Varela, cento setenta e catro mil pesetas.---------------------------------------da) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe de avaliación da finca 2067 do P.X.C.P.
de Calo, trinta e dúas mil catrocentas oitenta pesetas.-----------------------------------------------------db) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe de avaliación dun anaco da finca 2011
do P.X.C.P. de Calo,trinta e sete mil cento vionte pesetas.-----------------------------------------------dc) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para as obras que
realizan os alumnos da escola-obradoiro nos Tilos, Requián, Tarrío e San Saturniño, noventa e
seis mil oitocentas trinta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------dd) A "CATUFE", por cargas para a cámara Polaroid e revelado e copias de fotografías,
cincuenta e seis mil setecentas oitenta e seis pesetas.-----------------------------------------------------de) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de autobús en viaxe da banda da S.R. de Calo a
Madrid, cento noventa e catro mil catrocentas dezanove pesetas.---------------------------------------df) A "COAD", por confección de ficheiro de urbana, dous millóns novecentas trinta mil
trescentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------dg) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, por dúas formigoneiras e unha desbrozadora, setecentas oitenta e sete mil oitocentas corenta e nove pesetas.----------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A Dª AURORA E Dª MERCEDES VEIGA CAMPOS, para segregación da parcela nº
493 do polígono 4 do P.X.C.P. de Calo, debendo efectuala en dúas parcelas, 493-A e 493-B, de
acordo co proxecto presentado, redactado por D. Francisco García García (Topografía Rigarpa).-b) A Dª AURORA E Dª MERCEDES VEIGA CAMPOS, para segregación da parcela nº
613 do polígono 5 do P.X.C.P. de Calo, debendo efectuala en dúas parcelas, 613-A e 613-B, de
acordo co proxecto presentado, redactado por D. Francisco García García (Topografía Rigarpa).-c) A D. JOSÉ VICTORIANO VALES FUENTES, para segregación da parcela A da súa
finca situada en Ramallosa-Lucí, debendo efectuala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio José Espinosa Murias.---------------------------------d) A D. RAMÓN SOUTO CANEDA E D. JESÚS MAÑA PENA, para movemento de
terras para rasanteo e nivelación da finca nº 425 de Cacheiras, situada en Cacheiras, debendo
respecta-lo sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas colindantes, e coas
obrigas de cumpri-las medidas de seguridade e sinalización vixentes e de constituír en arcas municipais unha fianza por importe de 200.000 pts. para responder dos danos que se poidan causar
nas vías públicas por mor da execución da obra.------------------------------------------------------------

e) A "MAHÍA SANTIAGO, S.L.", para movemento de terras para rasanteo e nivelación
de fincas da zona SAU-4 de Cacheiras, situada en Pedrouso, debendo respecta-lo sistema de
drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas colindantes, e coa obriga de constituír en
arcas municipais unha fianza por importe de 500.000 pts. para responder dos danos que se poidan
causar nas vías públicas por mor da execución da obra.--------------------------------------------------f) A D. RAMIRO PÉREZ PEREIRA, para construcción dunha rampa de 6 m/l para
acceso á súa finca situada na pista de Liñariño a San Domingo, parroquia de Calo, debendo instalar tubería de 40 cm. de diámetro separada 4,50 metros do eixe da pista e situa-lo pavimento nivelado na mesma altura que o firme da pista ata unha distancia de 5 metros contados desde o eixe
da vía pública.---------------------------------------------------------------------------------------------------g) A Dª SUSANA DOMÍNGUEZ PENA, para construír un valado de 160 m/l na finca nº
51, polígono 13, de Calo, situada na Casalonga, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente
entre o firme da pista e a nova cuneta, e coa obriga de cumpri-las condicións impostas por
Estructuras Agrarias, deixando unha franxa de 13 metros de largura lindante coa finca nº 49,
situando a base do muro á mesma altura da pista a construír.--------------------------------------------h) A D. JOSÉ ARES CALVO, para construír un valado de 150 m/l en "Horta", lugar de
Casal de Reis-Rarís, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía
pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. JAIME REY BUGALLO, para construír un valado de 115 m/l na finca nº 62 de
Cacheiras, situada en Cobas, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe
da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o
valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta, e colocando na rampa de acceso unha tubería de 40 cm. de diámetro, situada ó
mesmo nivel có firme da pista, a unha distancia de 4,50 metros a contar do eixe desta.-------------l) A D. IGNACIO VIDAL PORTABALES, para construír un valado de 450 m/l na súa
finca situada en Regoufe-Luou, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do
eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprzando a cuneta ata o
valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------m) A D. BENJAMÍN A. SALGADO GÓMEZ, para construír un valado de 60 m/l nas
fincas 725, 726 e 727 de Recesende, situadas en "O Castro"-Vilanova, debendo edificalo á
distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública principal e de 3 metros a contar do
eixe da pista de acceso ós depósitos de auga, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------------------------------n) A Dª ELSA D. PARDAL LESTA, para construír un valado de 190 m/l e un galpón de
40 m2 na finca nº 583 de Reis, situada no Ferreiriño, debendo edifica-lo valado cumprindo as
condicións impostas por Estructuras Agrarias e á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe
da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o
valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta; e o galpón deberá cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a
edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U., que serán exclusivamente de planta
baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima
de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente con
respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupacion máxima de ata un 1% da parcela neta e un límite de 40 m2.---------------------------------------ñ) A D. SEVERO VIEITES CERVIÑO, para arranxo do tellado da súa vivenda situada
en Balcaide-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen
que afecten á estructura desta.---------------------------------------------------------------------------------

o) A D. CARLOS PINTOS GÓMEZ, para rehabilitación da súa vivenda situada en "Leira
da Porta", lugar de Grela-Galanas-Calo, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Juan García Pérez.---------------------------------p) A "PROMOCIONES CATICOBAS, S.L.", para ampliación dun soto nun edificio de
vivendas situado en Montouto-Cacheiras, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira.-------------------------q) A Dª MARÍA DEL MAR SOBREDO MIRANDA, para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº 127 de Bamonde, situada en Tribaldes, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.-------------r) A Dª MARÍA MERCEDES RAÍCES PASCUAL, para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº 537-4 de Recesende, situada na Pedra, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Sergio Lucio Paniccia.------------------s) A Dª MARÍA CRISTINA LÓPEZ MARTÍN, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa leira situada en Lucí, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Francisco Barbera Sáez.----------------------------------------------------t) A D. RAMÓN SOUTO CANEDA E D. JOSÉ ESTURAO GARCÍA, para construír
dous edificios de vivendas e locais comerciais en Montouto-Cacheiras, debendo edificalos suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Luis Pereiro
Alonso, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------a) Executa-la rede de saneamento en sistema separativo.----------------------------------------b) O proxecto de execución deberá recolle-la rede de saneamento en sistema separativo.-c) Formaliza-las cesións, aprobadas no estudio de detalle, dos espacios públicos de
dotacións e viais, segundo o art. 180.3 do Regulamento de Xestión urbanística.---------------------4.- LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.--------------------------a) Visto o expediente tramitado a instancia de D. EMILIO VIÚDEZ RUIDO, veciño de
Santiago, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado
a VENDA E ALUGUEIRO DE MATERIAL DEPORTIVO no lugar de Eo dos Menecos,
parroquia de Oza deste concello.-----------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------b) Visto o expediente tramitado a instancia de D.BRAULIO GÓMEZ SANDA , veciño
de Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a
PERRUQUERÍA DE CABALEIROS no lugar de Balcaide, parroquia de Calo deste concello.----Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.---------------------

5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. FRANCISCO JAVIER MELLA CASTRO, en representación de "Mellgros Place,
S.L.", nº 894 de data 03-05-99, no que expón que pasa a rexer, en nome da citada Sociedade, o
establecemento dedicado a Restaurante-Café-Bar situado no lugar de Ferreiriño-Reis, do que era
titular "Mappin Tropical, S.L.", polo que solicita o cambio de titularidade do citado
establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle o
cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------------------------------------------6.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta de escrito de Dª María Teresa Seoane
Seoane, en representación de "Herederos de José María Seijas Vázquez, C.B.", nº 475, de
10-03-99, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que, mediante avales do Banco Popular
Español ten depositada por importe de 1.003.978 pts. (200.000 + 803.978 pts.) como garantía
definitiva da obra "Fabricación e montaxe de planta depuradora de augas residuais en Teo", a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a devolución da antedita fianza,
por considerar que o expediente cumpre tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se
presentaron reclamacións na súa contra.--------------------------------------------------------------------7.- CERTIFICACIÓN DE OBRA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou aproba-la certificación nº 1 e única da obra "Construcción de muro de mampostería en Vilariño", redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de tres
millóns setecentas quince mil oitocentas trinta e oito pesetas.-------------------------------------------8.- SOLICITUDE DE CONVENIO.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou solicitar da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais a sinatura dun
convenio para a realización da terceira fase da obra "Construcción de centro sociocultural e da
terceira idade do concello de Teo", no lugar da Ramallosa.----------------------------------------------9.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concede-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) Á SOCIEDADE DE CAZADORES DE TEO, a conta da subvención anual para
actividades e instalacións deportivas, un millón de pesetas.---------------------------------------------b) Á COMISIÓN DE FESTAS DE REIS, para arranxo do palco, cantina e pavimento do
campo de bailes da parroquia, cincocentas mil pesetas.---------------------------------------------------c) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "O CACHÓN", para organización da "II Festa do
Socio", cincuenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------d) Ó SR. DIRECTOR DO C.P.R.A., para excursión dos alumnos a Santiago e para celebración do festival de fin de curso, cincuenta mil pesetas.-----------------------------------------------e) Á A.VV. "O CASTRO", para obras no local social da parroquia de Recesende, un
millón de pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------f) Á ASOCIACIÓN LÚDICO-CULTURAL "TILIA", dos Tilos, para organización do III
torneo provincial de billar a tres bandas, vintecinco mil pesetas e mais un trofeo.-------------------g) Ó EQUIPO "GALEX" de fútbol sala, subvención para participar no campeonato mundial de fútbol sala, que se celebrará en Barcelona, cen mil pesetas.-------------------------------------10.- PEREGRINACIÓN A SANTIAGO.- Dada conta de escrito do Sr. cura párroco de
Teo, Bamonde, Vilariño e Lucí, no que comunica a celebración dunha peregrinación a Santiago
polo camiño portugués, na que participarán veciños de diferentes concellos e solicita se lles
permita pernoctar no polideportivo de Calo e utiliza-las súas duchas e servicios, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda acceder ó solicitado e permitirlles utiliza-las
citadas instalacións a noite do 31 de xullo ó 1 de agosto.--------------------------------------------------

11.- REALIZACIÓN DE OBRAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión
de Goberno acordou acomete-las seguintes obras:---------------------------------------------------------a) Asfaltado de pistas en Catro Camiños, cun presuposto de oitocentas setenta e tres mil
oitocentas corenta e oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------------b) Afirmado de pista de Fonte Grille a Solláns, cun presuposto de trescentas setenta e
catro mil oitenta e oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------------c) Afirmado do acceso de Portiño a Cornide, cun presuposto de catrocentas mil novecentas cincuenta e unha pesetas.----------------------------------------------------------------------------------d) Derruba do palco e pavimentado do campo de festas de Recesende, cun presuposto de
un millón oitenta e seis mil oitocentas trinta e nove pesetas.---------------------------------------------e) Afirmado de pista en "Eiravella"-Casal de Reis, cun presuposto de setenta e nove mil
setecentas oitenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------f) Acceso a Casaldomiro, cun presuposto de un millón duascentas dezanove mil catrocentas dezaoito pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------Igualmente por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou aproba-lo
croquis para ordenación da área recreativa e o local social situados en Sebe-Cacheiras, redactado
polo arquitecto técnico municipal.---------------------------------------------------------------------------12.- OBRAS DE ABASTECEMENTO DE AUGAS.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acordou a realización das seguintes obras:-------------------------------a) Ampliación da rede de auga potable entre Sebe e a Pedra, cun presuposto de tres
millóns catrocentas noventa e seis mil setecentas noventa e unha pesetas.----------------------------b) Ampliación da rede de auga potable de Penelas, cun presuposto de un millón setecentas oitenta e dúas mil trescentas corenta e nove pesetas.--------------------------------------------------13.- CONVENIO DE MANTEMENTO DO ASCENSOR DA GARDERÍA DOS
TILOS.- Igualmente por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acorda facultar a
D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para a sinatura coa empresa "Thyssen Boetticher, S.A." dun convenio para mantemento do ascensor da gardería infantil
dos Tilos, segundo modelo que obra no expediente, no prezo de trece mil trescentas pesetas mensuais, convenio que terá unha duración de tres anos a contar desde o comezo da súa vixencia.----14.- SUPRESIÓN DUN PASO A NIVEL DE RENFE.- Visto escrito de RENFE, nº
904 de 04-05-1999, no que propón a supresión do paso a nivel sen barreiras situado no P.K.
82/324 da liña Redondela-Santiago (lugar da Pedreira), a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acepta a proposta de RENFE e acorda a supresión do citado paso a nivel, tendo
en conta o escaso número de vehículos que transitan por esa vía pública, o perigo que ofrece o
paso ó carecer de barreiras e o feito de que queda en funcionamento, a pouca distancia, o paso
con semibarreiras da estación de Oseve.--------------------------------------------------------------------15.- CESIÓN DE LOCAL Á ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS "SANTA
MARÍA DA CABEZA".- Dada conta de escrito do Sr. Presidente da Asociación de Minusválidos Psíquicos "Santa María da Cabeza", no que expoñen a urxente necesidade que ten a citada
Asociación de contar cun local onde os seus membros poidan desenvolver actividades, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda cederlle en precario o primeiro andar do
edificio da antiga escola das Galanas, debendo constar por escrito o compromiso da citada Asociación de deixalo libre tan pronto llo requira o concello.-------------------------------------------------

16.- ESCRITO DE VECIÑOS DE CORNIDE SOBRE INSTALACIÓN DUNHA
TORRETA TELEFÓNICA.- Dada conta de escrito de veciños de Cornide, nº 946 de data
06-05-99, no que expresan a súa preocupación ante o intento de instalación dunha torreta, por
parte dunha empresa de comunicacións, a escasa distancia dunha vivenda desa aldea, a Comisión
de Goberno dáse por enteirada.-------------------------------------------------------------------------------17.- CLAUSURA DO VERTEDEIRO DE LIXO.- Para os efectos de clausura do vertedeiro de lixo deste concello, e visto o Decreto 245/92, de 30-7-92, da Consellería de Economía
e Facenda, inserto no D.O.G. nº 159, de 17-08-1992, a Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acorda:------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Poñer a disposición da Consellería, libres de cargas e gravames, tódolos terreos necesarios, con usos urbanísticos, para a normal execución das obras, así como os correspondentes
permisos e autorizacións necesarios para levalas a cabo.-------------------------------------------------2º.- Renunciar expresamente a reter da aportación da corporación calquera tipo de tributo
con motivo das obras.------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Contrae-la obriga de asumir, unha rez recepcionadas provisionalmente as obras e
previa comunicación do órgano da Comunidade Autónoma, a explotación, mantemento e conservación destas.----------------------------------------------------------------------------------------------------18.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 31 DE MAIO DE 1999.--------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a trinta e un de
maio de mil novecentos noventa e nove.-------------Sendo as once horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de catro dos seis membros
que a compoñen, a fin de celebra-la sesión
ordinaria convocada para este día.--------------------Escusaron a súa asistencia os concelleiros D.
José Luis Mallo González e D. Mario Fandiño Pazos..--------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "TAIBO-CEFIGAL", por montaxe de fontanería no parque de Mouromorto, vinteoito mil cincocentas sesenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------b) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxo da instalación eléctrica da escola de Pontevea, seis
mil cincocentas corenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------c) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por confección de seis letreiros para a escola-obradoiro, cento noventa e unha mil catrocentas pesetas.------------------------------------------------------d) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por confeccións de letreiros para obras, vivendas
sociais, aparcadoiros e prohibición de tala de árbores, oitenta e oito mil setecentas corenta pts.---e) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por rotulación de escudos no coche da policía local,
vinte mil oitocentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------f) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por rotulación de noventa e catro contedores de lixo,
duascentas setenta e dúas mil seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------g) A "POMPAS FÚNEBRES REUNIDAS", por esquelas publicadas en "La Voz de
Galicia" e "El Correo Gallego" con motivo do pasamento de D. Ignacio Varela, un millón oitenta
e catro mil catrocentas corenta e cinco pesetas.------------------------------------------------------------h) A GRAFIDEZA, S.L.", por invitacións e carteis para o trofeo de fútbol "Concello de
Teo", trinta e dúas mil catrocentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------------i) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, trinta e seis mil cento sesenta e tres
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento setenta e catro mil trescentas oitenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------------------------------m) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, catro mil setecentas cincuenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------n) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, mil seiscentas setenta e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, nove mil oitocentas noventa e
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------o) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, trinta e
cinco mil trescentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------p) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, vintenove
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------q) A "VIVEROS ORVISA", por humus, substrato, testos e sementes para o curso de
xardinería da escola-obradoiro, oitenta mil cento corenta e tres pesetas.-------------------------------r) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais subministrados para obras na escola das
Galanas, dezaoito mil setecentas noventa e cinco pesetas.-----------------------------------------------s) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais subministrados para o departamento
social, once mil duascentas sesenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------t) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais subministrados para obras no colexio
dos Tilos, corenta e nove mil seiscentas cinco pesetas.---------------------------------------------------u) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais subministrados para obras no colexio
de Calo, vinteoito mil catrocentas vintecinco pesetas.----------------------------------------------------v) A "G.S.T.", por arranxo de microrreemisores do concello, noventa e tres mil catrocentas noventa e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------x) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, trinta e seis mil duascentas seis pts.z) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por arranxos do tractor e da desbrozadora,
duascentas doce mil seiscentas oitenta e catro pesetas.---------------------------------------------------aa) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por butano para o polideportivo de Calo, sete
mil duascentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------ab) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro de saúde de Folgueiras
(mes de xaneiro), corenta mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------ac) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro de saúde de Folgueiras
(mes de febreiro), corenta mil pesetas.----------------------------------------------------------------------ad) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro de saúde de Folgueiras
(mes de marzo), corenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------ae) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro de saúde de Folgueiras
(mes de abril), corenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------af) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro de saúde de Folgueiras
(mes de maio), corenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------ag) A D. JOSÉ ANTONIO RAMA LÓPEZ, pago dos danos causados no seu vehículo por
máquinas municipais, doce mil novecentas trinta e catro pesetas.--------------------------------------ah) A "F. MUNÍN", por pezas de cuarto de baño para a escola das Galanas, cento oito mil
cincuenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------ai) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga para escolas, trinta e seis mil oitocentas
oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------al) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais para o programa "Avós na escola",
vinte mil trescentas trinta e cinco pesetas.------------------------------------------------------------------am) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais subministrados para obreiros municipais, catro mil seiscentas oitenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------an) A "ALQUIMAO, S.L.", por alugueiro de maquinaria para obras que realizan alumnos
da escola-obradoiro, noventa e tres mil novecentas sesenta pesetas.------------------------------------añ) A "ABOGADOS ASESORES, S.CIV.", provisión de fondos para o recurso contencioso-administrativo nº 02/0004240/1999, cento vinteúnha mil cento catro pesetas.-----------------

ao) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, cincuenta e dúas mil oitocentas noventa e
seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ap) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por materiais subministrados para obras en Mouromorto, seis mil cincocentas corenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------aq) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por materiais subministrados para obras nos
Tilos, sesenta e seis mil setecentas oitenta e cinco pesetas.----------------------------------------------ar) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por materiais subministrados para obras nos Tilos,
vinte mil cento vinteseis pesetas.-----------------------------------------------------------------------------as) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, catro mil cento trinta e dúas pts.at) A "ALIMENTACIÓN A LAREIRA", por cacheiras e chourizos de porco para a participación deste concello na "Festa das festas" da TVG, oitenta e nove mil pesetas.-----------------au) A "MAQUINARIAS OTERO", por alugueiro de maquinaria para obras, cen mil
novecentas setenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------av) A "MAQUINARIAS OTERO", por alugueiro de maquinaria para obras, trescentas
vintedúas mil oitocentas noventa e oito pesetas.-----------------------------------------------------------ax) A "CATUFE", por revelado de fotografías, tres mil duascentas setenta pesetas.--------az) A "COAD", por actualización e depuración do padrón de urbana, un millón catrocentas nove mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------ba) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación de
alumado ornamental na Burga, un millón cincocentas corenta e dúas mil setecentas noventa e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------bb) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación de
liña soterrada para subministro de electricidade á Burga, un millón seiscentas vintetrés mil cincocentas noventa e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------bc) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado ornamental da Burga, un millón cento oitenta e nove mil cincocentas corenta e tres pts.bd) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación de
alumado ornamental no Xirimbao, un millón seiscentas noventa e unha mil seiscentas dúas pts.--be) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por acometida
eléctrica para o Xirimbao, un millón catrocentas oitenta e tres mil trescentas sesenta e cinco pts.bf) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación
eléctrica realizada no local social de Teo, un millón seiscentas noventa mil duascentas setenta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------bg) A "VILORIA, S.A.", por excursión da terceira idade a Gran Canaria, tres millóns
novecentas trinta e catro mil novecentas sesenta pesetas.------------------------------------------------bh) A "ROSENDE MARTÍNEZ, S.L.", por mobiliario para a sala de audiencias do xulgado municipal, duascentas vinte mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------------bi) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por recheo e estendido de terra na zona do
centro sociocultural da Ramallosa e onda o muro de Rarís e acondicionamento do vertedeiro municipal, setenta e unha mil novecentas vinte pesetas.------------------------------------------------------bl) A "SEUR", por portes de documentación á Coruña, novecentas corenta e cinco pts.---bm) Á CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA, taxas por expedición dunha
certificación, catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------bn) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vintedúas mil
duascentas vinteseis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------bñ) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras que realizan os alumnos da escola-obradoiro en San Saturniño, Os Tilos e Tarrío, trinta e dúas mil cento
trinta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

bo) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras en San
Saturniño e Requián (escola-obradoiro), oitenta e dúas mil cincocentas tres pesetas.----------------bp) A "GALVEN INFORMÁTICA, S.L.", por dúas impresoras para o concello, setenta e
nove mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------bq) A "GALVEN INFORMÁTICA, S.L.", por unha impresora para o departamento
social, cincuenta e nove mil oitocentas pesetas.------------------------------------------------------------br) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por arranxo da videocámara do
departamento social, catorce mil cincocentas cinco pesetas.---------------------------------------------bs) A "ALBACOPI", por tinta para impresoras, cincuenta e catro mil catrocentas cincuenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------bt) A "ALBACOPI", por material de oficina, doce mil cento oitenta pesetas.----------------bu) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.", por materiais para unha obra de Mouromorto,
vinteoito mil cento setenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------bv) A "RODIÑAS MILLADOIRO, S.L.", por materiais subministrados para unha obra de
San Saturniño, vinte mil setenta pesetas.--------------------------------------------------------------------bx) A "RAMÓN F. FERNÁNDEZ, S.L.", por unha fonte instalada en San Saturniño,
trescentas dezanove mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------bz) A "RAMÓN F. FERNÁNDEZ, S.L.", por obras realizadas en Bamonde, un millón
trinta e sete mil seiscentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------------ca) A "RAMÓN F. FERNÁNDEZ, S.L.", por colocación de columnas nunha obra de
Rarís, un millón cento sete mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------------cb) A "RAMÓN F. FERNÁNDEZ, S.L.", por obras realizadas no parque de Mouromorto,
catrocentas oitenta e unha mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------------------cc) A "RAMÓN F. FERNÁNDEZ, S.L.", or colocación de columnas nunha obra de Luou,
duascentas noventa e catro mil seiscentas corenta pesetas.-----------------------------------------------cd) A "RAMÓN F. FERNÁNDEZ, S.L.", por obras realizadas na fonte de Texexe, seiscentas vinte mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------ce) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi de Lampai a Santiago, por asuntos do departamento social, dúas mil catrocentas pesetas.------------------------------cf) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------cg) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe do Castiñeiriño á Ramallosa co
seu taxi, por asuntos do departamento social, mil duascentas pesetas.---------------------------------ch) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------ci) A D. RAMÓN FERNÁNDEZ MUÑIZ, por informe de avaliación de fincas de San
Saturniño, cento setenta e catro mil pesetas.----------------------------------------------------------------Igualmente por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou aproba-las
seguintes facturas correspondentes á escola-obradoiro:---------------------------------------------------a) A "COMERCIAL AGRIVAMA", por alugueiro de maquinaria de xardinería (mes de
abril), trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pesetas.-----------------------------------------------b) A "COMERCIAL AGRIVAMA", por alugueiro formigoneira (mes de abril), nove mil
catrocentas vintecinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------c) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por gasóleo para a furgoneta, vintenove mil trescentas
corenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------d) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por lavado da furgoneta, seiscentas pesetas.---------------e) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------f) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------g) A "TORNEIRO, S.A.", por alugueiro de ferramenta de marpintería (mes de abril),
duascentas vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.----------------------------------------------------

h) A "TORNEIRO, S.A.", por alugueiro de ferramenta de marpintería (mes de maio),
duascentas vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.---------------------------------------------------i) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por alugueiro de invernadeiro (mes de
abril), vinteseis mil oitocentas oitenta e catro pesetas.----------------------------------------------------l) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina (completo pago da factura 128/99),
setecentas corenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------m) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza da nave de Lucí (mes de abril),
cincuenta e dúas mil duascentas pesetas.--------------------------------------------------------------------n) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza da nave de Lucí (mes de marzo),
cincuenta e sete mil catrocentas vinte pesetas.-------------------------------------------------------------ñ) A "ALMACENES ELADIO, S.A.", por productos de limpeza, catro mil corenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------o) A "J. VILLAVERDE", por guantes, mil duascentas oitenta e oito pesetas.---------------p) A "J.J. ANGUEIRA GARCÍA, S.L.", por afiado de punteiros, once mil catrocentas
setenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------q) A "AUTOS BREA, S.L.", por alugueiro da furgoneta (mes de abril), cento vinteúnha
mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------r) A "CEMIGA", por alugueiro da fotocopiadora (mes de maio), vintecinco mil cincocentas vinte pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A "RESIFOR, S.A.", para construcción de canalización soterrada de tendido eléctrico
sobre viais públicos en Rúa de Francos-Calo, debendo realizala de acordo coas normas de
FENOSA, situándoa á profundidade necesaria para salvar tódalas canalizacións existentes e
instalando tuberías de cruce de PVC de 30 cm. de diámetro nos cruces de vías públicas, segundo
as directrices da empresa concesionaria "Aquagest, S.A.", e respectando as condicións impostas
pola Consellería de Cultura-Patrimonio, coa obriga de recubrir de pedra do país, en consoancia
co entorno a respectar, a canalización que se grape á ponte, e de constituír en arcas municipais
unha fianza por importe de trescentas mil pesetas para responder do perfecto estado das vías
públicas tralas obras.-------------------------------------------------------------------------------------------b) A Dª MARTA ALLER MOSQUERA, para movemento de terras de 120 m2 na súa
leira situada en Aido-Luou, debendo respecta-lo sistema de drenaxe de solos ou posible rede de
rego das fincas e repoñe-la capa superficial destinada a igual uso cá actual, e coa obriga de
constituír en arcas municipais unha fianza de 50.000 pts. para responder do estado das vías
públicas tralas obras.-------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JOSÉ LUIS SUÁREZ PICÓN, para construír unha rampa de 6 metros para
acceso á finca nº 25 de Reboredo-Bamonde, debendo instalar unha tubería de 40 cm. de diámetro
separada 4,50 metros do eixe da pista e situa-lo pavimento da rampa nivelado na mesma altura có
firme da vía pública.--------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. MANUEL CARNEIRO GALLEGO, para construír unha rampa de 3 metros para
acceso á finca nº 502 de Vilar-Teo e colocación dun portal, debendo instalar unha tubería de 40
cm. de diámetro separada 4 metros do eixe da pista, e situa-lo pavimento da rampa nivelado na
mesma altura có firme da vía pública.-----------------------------------------------------------------------e) A D. JOSÉ VENTÍN NOGUEIRA, para construír un valado de 165 m/l na finca
235-P3 de Póboa-Cacheiras, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe
da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista.----------------------------------------

f) A D. ERNESTO BOUZAS ANGUEIRA, para construír un valado de 70 m/l na finca nº
24 de Loureiro-Luou, debendo edificalo á distancia ñmínima de 5 metros a ocntar do eixe da vía
pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A Dª ANA MARÍA ROSENDE MEJUTO, para construír un valado de 40 m/l na súa
finca situada en Pite-Lucí, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A "CONSTRUCCIONES RÍOS TABOADA, S.L.", para construí-lo valado frontal de
90 m/l na finca nº 10 do polígono 1 de Póboa-Cacheiras, debendo edificalo á distancia mínima de
5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------------------------------i) A D. DAVID GANDOY RODRÍGUEZ, para construcción dun valado de 74 m2 e un
galpón de 30 m2 e instalación dunha fosa séptica, na finca nº 1759 de Calo, situada en Oseve,
debendo edifica-lo valado á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública
principal e de 4 m. da secundaria, situando a base do muro á mesma altura cá pista e desprazando
a cuneta ata o valado construído; o galpón retranquearáse 8 metros do eixe das pistas e cumprirá
as condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata
o cumio non superior a 4 m. e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos
parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da
propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite
de 30 m2; a fosa séptica retranquearáse 8 metros do eixe das pistas e 25 metros de calquera pozo
ou manantial de auga potable; e ademais, deberá contar co permiso de RENFE en caso de instalar algunha obra na zona de afección da liña do camiño de ferro, que é de 25 metros desde a
arista exterior da explanación da vía.------------------------------------------------------------------------l) A Dª MANUELA GARCÍA SOMOZA, para construír un galpón agrícola de 28 m2 na
finca nº 402 do P.X.C.P. de Rarís, situada no Casal de Reis, debendo edificalo á distancia
mínima de 5 metros ós lindes da finca e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e cumpri-las
condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U., que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio
non superior a 4 m. e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 m., ambos parámetros
considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia
edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela neta e un límite de 50
m2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------m) A Dª MARÍA JOSEFA PARDO MONTERO, para construír un galpón agrícola de 30
m2 na finca nº 2028 de Calo, situada en Vilar de Francos, debendo edificalo á distancia mínima
de 5 metros ós lindes da finca e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e cumpri-las
condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo de protección agrícola P.A., que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o
cumio non superior a 4 m. e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 m., ambos
parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da
propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela neta e un límite
de 50 m2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A "FLORENTINO MOSQUERA Y OTROS, S.C.", para ampliación dun galpón
existente na súa finca situada en Catro Camiños-Cacheiras ata a superficie de 30 m2, debendo
realiza-las obras á distancia mínima de 3 metros ós lindes da finca e de 8 metros a contar do eixe
da vía pública, e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións
adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa,
cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 m. e unha altura máxima de cornisa

non superior a 2,30 m., ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.---------------------------------------------------------------ñ) A D. MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, para arranxo da cuberta e recebado das
fachadas da súa vivenda situada en Outeiro-reis, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------o) A D. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA, para arranxo do tellado do alpendre adosado á súa vivenda situada en Solláns, 67-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta, e coa obriga de obter previamente a autorización da Excma. Deputación Provincial para realiza-las obras.-----------------------p) A D. SEVERO VIEITES CERVIÑO, para arranxo da súa vivenda situada en Balcaide,
57-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que
afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------q) A D. MARCOS BASCOY SONEIRA, para acondicionamento para café-bar dun local
situado en Pozas-Cacheiras, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto técnico D. Ramón Fernández Muñiz, e cumpri-las medidas
correctoras do proxecto informadas favorablemente por Medio Ambiente.---------------------------r) A Dª MARÍA LUZ PALACIO SÁNCHEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa finca situada en Bustelo-Luou, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Antonio Hernando Ezquerra.------------------------------s) A Dª ESTHER QUINTÁNS MARTÍNEZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar na súa finca situada en Eo dos Menecos-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Alfonso Lage Pérez.-------------------------------t) A Dª MARTA ALLER MOSQUERA, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Aido-Luou, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, non puidendo comeza-las obras mentres
non presente no concello o correspondente proxecto de execución.------------------------------------u) A "MONTESIAGO, S.L.", para construír un edificio de vivendas (1ª fase) en Montouto-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla Montaña, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o proxecto de execución e o nomeamento dos técnicos directores de obra, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:----------------------------- Adapta-los frontóns da cuberta situados na fronte das mansardas a 1,20 metros de
largura máxima, segundo as normas vixentes.-------------------------------------------------------------- O proxecto de execución recollerá a rede de saneamento en sistema separativo.----------- Aporta-los escritos ós que fai referencia o art. 40 do Regulamento de Xestión Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización que
se avalia na memoria aportada e aprobada no estudio de detalle, descontando o 10% de aportación municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Formaliza-las cesións de espacios públicos de dotacións e viais aprobadas no estudio de
detalle, segundo o art. 180.3 do Regulamento de xestión urbanística.----------------------------------- Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto que
indique a compañía concesionaria "Aquagest, S.A.".------------------------------------------------------ Adaptará as edificacións en todo o seu perímetro á altura máxima permitida pola
ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------v) A D. ADOLFO MATA MÁRQUEZ, para cambio de lugar dentro da mesma leira dun
hórreo situado na finca nº 501 de Vilar-Teo, debendo situalo á distancia mínima de 3 metros a
contar dos lindes da parcela e de 8 metros a contar do eixe da vía pública.-----------------------------

x) A "CONSTRUCCIONES MENCELLO, S.L.", para construír dous bloques de vivendas na súa finca situada en Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla
Montaña, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o proxecto de
execución e o nomeamento dos técnicos directores de obra, e coa obriga de cumpri-las seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- O proxecto de execución recollerá a rede de saneamento en sistema separativo.----------- Desprazará a beirarrúa definida no estudio de detalle ata a fachada do bloque, e os aparcamentos públicos ata a aliñación oficial da rúa pola fronte sur.----------------------------------------- Aporta-los escritos ós que fai referencia o art. 40 do Regulamento de Xestión Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización que
se avalia na memoria aportada e aprobada no estudio de detalle, descontando o 10% de aportación municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Formaliza-las cesións de espacios públicos de dotacións e viais aprobadas no estudio de
detalle, segundo o art. 180.3 do Regulamento de xestión urbanística.----------------------------------- Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto que
indique a compañía concesionaria "Aquagest, S.A.".------------------------------------------------------ Adaptará as edificacións en todo o seu perímetro á altura máxima permitida pola
ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------z) A Dª MARÍA E D. JOSÉ MATO MONTES, para a construcción dun edificio de
vivendas na súa finca situada en Balcaide-Calo, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o proxecto de execución e o nomeamento dos técnicos directores de obra, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:----------------------------- O proxecto de execución recollerá a rede de saneamento en sistema separativo.----------- Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización que
se avalia na memoria aportada.-------------------------------------------------------------------------------- Formaliza-las cesións obrigatorias para viais , segundo o art. 180.3 do Regulamento de
xestión urbanística.---------------------------------------------------------------------------------------------- Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto que
indique a compañía concesionaria "Aquagest, S.A.".------------------------------------------------------ En caso de non entrar en funcionamento a estación depuradora do concello antes do
remate das obras, instalarase un sistema de depuración autónomo coa capacidade suficiente para
as vivendas en construcción, con tramitación independente deste proxecto.--------------------------- Urbanizará toda a fronte do solar, segundo a memoria aportada.------------------------------ Cumprirá as condicións impostas no informe favorable da Dirección Xeral de Estradas
(nº 1757 de 4 de agosto de 1998 do Ministerio de Fomento).--------------------------------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. Miguel Ángel Framil Cao, nº 359 de data 24-02-99, no que expón que o
establecemento do que era titular, dedicado a Café-Bar, situado en Igrexa-Calo, pasa a ser rexido
por D. José Ramón Framil Cao, polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle o
cambio de titulari- dade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------------------------------------------5.- SUBVENCIÓNS.---------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou concede-las seguintes
subvencións:-----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "ROSALÍA DE CASTRO", a conta da subvención
anual-1999 para instalacións e actividades culturais, un millón de pesetas.----------------------------

b) Á ASOCIACIÓN "VILARAUGA", para obras no local social e construcción de servicios, un millón de pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------c) Á A.VV. "NOVA REVOLTA", para realización de actividades lúdico-culturais, duascentas mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------d) Á SOBERANA ORDE MILITAR DE MALTA, para gastos de instalación dun posto
de primeiros auxilios no claustro da catedral de Santiago, setenta e cinco mil pesetas.--------------e) Á AA.VV. "OS TILOS", a conta da subvención anual para actividades culturais e
deportivas, cincocentas mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------6.- CERTIFICACIÓNS DE OBRA.--------------------------------------------------------------Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou aproba-las
seguintes certificacións de obra:------------------------------------------------------------------------------a) Certificación única da obra "Construcción de centro sociocultural e da terceira idade de
Teo, parcial I, última fase", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela por importe de
catro millóns novecentas noventa e nove mil setecentas corenta e cinco pesetas.--------------------b) Certificación nº 1 da obra "Construcción de centro sociocultural e da terceira idade de
Teo, parcial II, última fase", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela por importe de
dous millóns catrocentas cincuenta e nove mil setecentas trinta e sete pesetas.-----------------------c) Certificación nº 1 da obra "Construcción de centro sociocultural e da terceira idade de
Teo, parcial III, última fase", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela por importe de
catro millóns novecentas vintesete mil cincocentas dezaseis pesetas.----------------------------------d) Certificación nº 1 da obra "Construcción de centro sociocultural e da terceira idade de
Teo, finalización 2ª fase, anualidade 1999", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela
por importe de catro millóns catrocentas corenta e seis mil setecentas corenta e unha pesetas.----7.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta de escrito de "COSMALCA, S.L.", nº
448, de 08-03-99, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que, mediante aval do Banco de
Galicia ten depositada por importe de 159.621 pts.como garantía definitiva da obra
"Acondicionamento pista Lamas"", a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda a devolución da antedita fianza, por considerar que o expediente cumpre tódolos
requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.-----------8.- CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª María Sabina
Míguens Ferreiro e Dª Rosa Rodríguez Barros, as cales non deberán aportar ningunha cantidade
para o citado fin.------------------------------------------------------------------------------------------------9.- OBRAS NO COLEXIO DE IGREXA-CALO.- Dada conta de escrito do Sr. Director do colexio de Calo, nº 1078 de 21-05-1999, sobre obras necesarias nas instalacións do citado
centro escolar, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda levar a cabo
aquelas das obras relacionadas no citado escrito que poidan ser realizadas polos obreiros municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- OBRAS DE ABASTECEMENTO A CESAR.- Dada conta de escrito de veciños
de Cesar, nº 1073 de data 19-05-99, no que solicitan, a fin de poder conecta-las súas vivendas á
rede municipal de auga, que o concello constrúa o a rede no tramo de 40 metros que separa as
súas vivendas da traída que se está realizando, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda acceder ó solicitado e levar a cabo a citada obra.-------------------------------------

11.- ACONDICIONAMENTO DUN MUÍÑO.- Dada conta de escrito de veciños de
Torre e Procelas, nº 1082 de data 21-05-99, no que solicitan que o concello arranxe o muíño do
que son propietarios, situado en Noenlles, a cambio de cedérllelo a este concello por un período
de vinte anos para os efectos que este estime oportunos, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda acceder ó solicitado e levar a cabo os arranxos necesarios no muíño, que
serán realizados polos obreiros municipais, unha vez sexa formalizada a antedita cesión.----------12.- COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓNS PARA A POLICÍA
LOCAL.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda adquirirlle a "Comercial electrónica Ricardo" o equipo de comunicacións necesario para a policía local (para a base e para o vehículo) no prezo total de un millón cento dezaseis mil trescentas tres pesetas, así como encargarlle a tramitación do necesario proxecto técnico,
a redacción do cal ascende a cento setenta mil duascentas oitenta e dúas pesetas.--------------------13.- ACTUACIÓN DA ESCOLA DE DANZAS GALEGAS DO CENTRO GALEGO DE BOS AIRES.- Dada conta de escrito no que se comunica a este concello a visita da
Escola de danzas galegas do Centro galego de Bos Aires, o cal realizará unha actuación neste
municipio, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda asumi-lo custo do
servicio de autobuses para desprazar ó citado grupo folclórico ata este concello e de volta ó seu
hospedaxe, así como facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para fixa-la data na que a
Escola de Danzas deberá actuar neste municipio.----------------------------------------------------------14.- REALIZACIÓN DE OBRAS NA PARROQUIA DE OZA.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou acomete-las obras que a continuación se
citan:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Afirmado de Monte Pelado a Castres, segundo memoria avaliada redactada polo arquitecto técnico municipal por importe de tres millóns trescentas vintetrés mil oitocentas dez pts.---b) Afirmado de Castres a Ribas, segundo memoria avaliada redactada polo arquitecto
técnico municipal por importe de tres millóns trescentas unha mil cento noventa e nove pesetas.-15.- SOLICITUDE DUN VEHÍCULO PARA PROTECCIÓN CIVIL.- Vista a Orde
de 6 de maio de 1999, da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, inserta no D.O.G.
nº 96, de 21-05-99, pola que se dictan normas para a concesión de apoio ós concellos galegos na
cesión de vehículos especialmente preparados para misións de protección civil, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:--------------------------------------------------------1º.- Solicita-la cesión en propiedade dun vehículo para protección civil regulada na citada
Orde, aceptando integramente os termos e prescricións dela.--------------------------------------------2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para acepta-la cesión en propiedade nas
condicións establecidas pola consellería e para asina-lo correspondente convenio, en caso de
resolución favorable da Consellería.-------------------------------------------------------------------------16.- SOLICITUDE DUN VEHÍCULO PARA A POLICÍA LOCAL.- Vista a Orde de
4 de maio de 1999, da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, inserta no D.O.G. nº
97, de 24-05-99, pola que se anuncian medidas de apoio á policía local de Galicia, consistentes
na cesión de vehículos especialmente preparados para o exercicio das súas funcións, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-----------------------------------------------------1º.- Solicita-la cesión en propiedade dun vehículo para policía local regulada na citada
Orde, aceptando integramente os termos e prescricións dela.--------------------------------------------2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para acepta-la cesión en propiedade do
vehículo, en caso de resolución favorable da Consellería, nas condicións que sexan establecidas
por esta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.- ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA UNHA ACTIVIDADE XUVENIL
TRANSNACIONAL.- Seguidamente dáse conta da concesión, pola Comisión Europea, dunha
subvención de 9.900 euros para a realización dunha actividade de temática xuvenil e transnacional, cantidade que corresponde ó 50% do custo da actividade, correndo o outro 50% a cargo dos
participantes e do concello.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, dáse por enteirada e acorda
acepta-la citada subvención.----------------------------------------------------------------------------------18.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e quince
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 10 DE XUÑO DE 1999.--------------------Na casa do concello de Teo, a dez de xuño
de mil novecentos noventa e nove.-------------------Sendo as once horas e quince minutos, e
baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U.
Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis
membros que a compoñen e que se citan na marxe,
a fin de celebra-la sesión ordinaria supletoria
convocada para este día.--------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. José Luis Mallo González
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) Ó RESTAURANTE "CIERTO BLANCO", por comida do Sr. Alcalde con representantes de Vías e Obras da Excma. Deputación Provincial, trinta e seis mil oitocentas corenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por redacción de proxecto da obra
"Saneamento en Recesende", un millón cento cincuenta mil cento trinta e cinco pesetas.----------c) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por redacción de proxecto da obra
"Saneamento en Penelas, Procelas e Noenlles", oitocentas oitenta e oito mil catrocentas setenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por redacción de proxecto da obra
"Saneamento en Outeiro e Espiño", cento noventa e catro mil duascentas unha pesetas.------------e) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por redacción de proxecto do plan de
aforro enerxético 1998, trescentas trece mil duascentas pesetas.----------------------------------------f) A "SOMBRERERÍA-CAMISERÍA DANDY", por dúas carteiras con placa de policía
local, dez mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------g) A D. JESÚS GARRIDO, por conferencias impartidas para a escola de pais, cento
oitenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------h) A "TAIBO-CEFIGAL", por reparacións de fontanería e electricidade realizadas en
centros de saúde e edificios escolares, duascentas cincuenta e nove mil catrocentas noventa e
dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

i) A "PACHECO", por unha actuación humorística na romaría da terceira idade, vintecinco mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------l) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por acondicionamento do camiño da Areeira,
oitenta e cinco mil oitocentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------------m) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por obras realizadas para construcción de
parque infantil e mina en Vilar de Francos, trescentas trece mil duascentas pesetas.-----------------n) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por canalizacións e pavimentacións en Texexe,
un millón duascentas oito mil cento oitenta e seis pesetas.-----------------------------------------------ñ) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por limpeza e bacheo de camiños da parroquia
de Calo, seiscentas vintedúas mil cincuenta pesetas.------------------------------------------------------o) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por pinchos servidos na clausura do programa
"Avós na escola", vinteúnha mil trescentas cincuenta pesetas.------------------------------------------p) A "GRAFIDEZA, S.L.", por programas e pegatinas para a romaría da terceira idade,
corenta e nove mil trescentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------q) A D. JUAN B. ALLER SUÁREZ, por pintado de campos do polideportivo de Calo,
novecentas trinta e tres mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------r) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil seiscentas
sesenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------s) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil seiscentas
sesenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------t) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil seiscentas
sesenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------u) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil seiscentas
sesenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------v) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil seiscentas
sesenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------x) A D. BENJAMÍN VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ, dereitos e suplidos no interdicto de obra nova 84/99, vinteoito mil novecentas oitenta e unha pesetas.---------------------------z) A "SEUR", por portes de documentación á Coruña, mil quince pesetas.------------------aa) A "BORDADOS", por distintivos bordados para traxes de protección civil e de
obreiros, cincuenta e dúas mil cincocentas pesetas.-------------------------------------------------------ab) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza da aula de apoio escolar (mes de maio),
once mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------ac) Á DIRECCIÓN XERAL DA GARDA CIVIL, taxas por expedición de guía de
pertenencia dunha arma, mil pesetas.------------------------------------------------------------------------ad) Á DIRECCIÓN XERAL DA GARDA CIVIL, taxas por expedición de guía de
pertenencia dunha arma, mil pesetas.------------------------------------------------------------------------ae) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en pistas da
Póboa e Sebe, cento cincuenta e nove mil trinta e seis pesetas.------------------------------------------af) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras en pistas de Montouto (18.270
pts.), Beitureira (198.360 pesetas) e Vilanova-Oza (262.160 pesetas), catrocentas setenta e oito
mil setecentas noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------ag) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas na masa común de
Sebe (522.580 pts.) e camiño de Río Tinto á Pedreira (522.615 pts.), un millón corenta e cinco
mil cento noventa e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------ah) A "IMPRENTE GUTENBERG", por camisetas para os participantes nas escolas
deportivas municipais, cento corenta e nove mil seiscentas corenta pesetas.--------------------------ai) A "ABOGADOS ASESORES, S.CIV.", honorarios por redacción de informe sobre
venda de fincas de San Saturniño, cincuenta e oito mil pesetas.-----------------------------------------al) A "GALVEN INFORMÁTICA", por un módem, vintetrés mil novecentas unha pts.--am) A "PUBLIROS", por pegatinas para a agrupación de protección civil, cento catro mil
cincocentas dezaseis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------

an) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por papeletas electorais, setenta e cinco mil cento
sesenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------añ) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade con motivo da celebración da romaría das Cabezas, trinta e catro mil oitocentas pesetas.-------------------------------------ao) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, cento
cincuenta e sete mil setecentas catorce pesetas.------------------------------------------------------------ap) A D. JAIME BLANCO PAZOS, por reparacións de fontanería e electricidade realizadas no instituto de Cacheiras, cento sesenta e tres mil seiscentas setenta e seis pesetas.-------------aq) A D. JAIME BLANCO PAZOS, por reparacións de fontanería e electricidade realizadas no xulgado municipal, duascentas once mil catro pesetas.-------------------------------------------ar) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por once teléfonos móbiles para o
concello e arranxo da videocámara, sesenta e nove mil cincocentas cinco pesetas.------------------as) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------at) A "MENSATEL", cota de abono deste concello (mes de xuño), trece mil cincocentas
setenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------au) A "ABOGADOS ASESORES, S. CIV.", honorarios por redacción de informe sobre
convenio urbanístico, corenta e seis mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------av) A "VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.", por reposición de vidros de marquesinas,
trescentas oitenta e catro mil duascentas setenta e seis pesetas.-----------------------------------------ax) A "FERLO", por conos, cinta e outro material para sinalización de obras, cento trinta
e dúas mil setecentas dezanove pesetas.---------------------------------------------------------------------az) A D. JAIME BLANCO PAZOS, por reparacións de fontanería e electricidade realizadas no colexio e no polideportivo de Calo, setenta e catro mil setecentas catro pesetas.----------ba) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por unha alfombra de goma para o
coche da policía local, dúas mil pesetas.--------------------------------------------------------------------bb) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible subministrado para
vehículos municipais, nove mil cen pesetas.----------------------------------------------------------------bc) A "CEMIGA", por arranxo da impresora do departamento de deportes, tres mil catrocentas oitenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------bd) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras, tres mil
novecentas noventa e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------be) A "MADERAS AMAZONAS, S.L.", por cincuenta taboleiros de aglomerado, duascenta setenta e catro mil trescentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------bf) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras na Ramallosa, setenta e unha mil oitocentas corenta e nove pesetas.----------------------------------------------bg) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras no Faramello, nove mil catrocentas noventa pesetas.---------------------------------------------------------------bh) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por trofeos e medallas para escolas deportivas
municipais, corenta e nove mil seiscentas dez pesetas.---------------------------------------------------bi) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por medallas para escolas deportivas municipais,
cincuenta mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------bl) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por raqueta e pelotas de tenis, vinte mil cento
vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------bm) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por volantes de badminton, catro mil trescentas
vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------bn) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, cincuenta e catro mil novecentas cincuenta e catro pesetas.----------------------------------------

bñ) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, catro mil trescentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------bo) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por manguitos, seiscentas corenta pesetas.----------------bp) A "CONSTRUCCIONES FRANCO VIEITES, S.L.", por construcción de varandas
para a ponte da Dorna (214.832 pts.), mástiles para sinalización de obras (61.016 pts.), enreixado
para o muro de Rarís (57.304 pts.), tubos para unha obra de Montouto (46.052 pts.), barreiras
para o vertedeiro municipal (113.332 pts.) e traballos realizados no colexio de Calo (184.730
pts.), seiscentas setenta e sete mil duascentas sesenta e seis pesetas.-----------------------------------bq) A Dª GABINA HERNÁN MORENO, por materiais para encadernación de documentos, trinta mil cincocentas oito pesetas.-----------------------------------------------------------------br) A Dª GABINA HERNÁN MORENO, por unha encadernadora, setenta e unha mil
duascentas vintecatro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. ARTURO MALLO MALLO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira
situada en Regoufe-Luou, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto d. José Antonio Parga García.-------------------------------------------------b) A D. MANUEL AMARELLE GARCÍA, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa finca situada en Vilar de Calo-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, e cumprindo as condicións
impostas por Estructuras Agrarias.---------------------------------------------------------------------------c) A D. MANUEL VINSEIRO SA, para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº
1115 de Cacheiras, situada no Vilar, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Manuel Castro Vila.------------------------------------------d) A "VECTOR PLUS, S.L.", para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada
en Torre-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polas arquitectas Dª Cristina Fernández e outra, non puidendo comeza-las obras mentres
non presente no concello o correspondente proxecto de execución.------------------------------------e) A "MONTESIAGO, S.L.", para construír un edificio de vivendas (fase 2) en Montouto-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado por
"Cid Rivadulla Arquitectos, S.L.", non puidendo comeza-las obras mentres non presente no
concello o correspondente proxecto de execución e o nomeamento dos técnicos directores dela, e
coas seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------- Adapta-los frontóns da cuberta situados na fronte das mansardas a 1,20 metros de
largura máxima, segundo as normas vixentes (Fig. 17.- NN.SS.).--------------------------------------- Recoller no proxecto de execución a rede de saneamento en sistema separativo.----------- Formaliza-las cesións, aprobadas no estudio de detalle, dos espacios públicos de dotacións e viais, segundo o art. 180.3 do Regulamento de xestión urbanística.---------------------------- Conecta-la rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto que
indique a compañía concesionaria Aquagest.---------------------------------------------------------------- Adapta-las edificacións en todo o seu perímetro á altura máxima permitida pola ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aporta-los escritos ós que fai referencia o art. 40 do Regulamento de xestión urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización que
se avalia na memoria aportada e aprobada no estudio de detalle, descontando o 10% de aportación municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------f) A "PARQUE MONTOUTO, S.A.", para construír dous edificios de vivendas en
Montouto-Cacheiras, debendo edificalos suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Javier Polo Mateos, non puidendo comeza-las obras mentres non

presente no concello o correspondente proxecto de execución e o nomeamento dos técnicos
directores delas, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:-------------------------------------- Aporta-los escritos ós que fai referencia o art. 40 do Regulamento de xestión urbanística.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización que
se avalia na memoria aportada e que ascende a 6.588.000 pts.------------------------------------------- Recoller no proxecto de execución a rede de saneamento en sistema separativo.----------- Formaliza-las cesións pola fronte das edificacións para viais, urbanizadas segundo a
memoria presentada, consonte o art. 180.3 do Regulamento de xestión urbanística.------------------ Conecta-la rede de saneamento e de auga potable cos rede municipal, no punto que
indique a compañía concesionaria Aquagest.---------------------------------------------------------------- Adapta-las edificacións en todo o seu perímetro á altura máxima permitida pola ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A avaliación do aproveitamento urbanístico correspondente ó solo urbano,equivalente ó
non consolidado, da Lei 1/1997, segundo datos do proxecto presentado, é de 5.756.900 pts., unha
vez descontada a aportación municipal do 10% do custo das obras de urbanización.----------------- Ingresar 10.000.000 pts. e aportar tres avales de 5.000.000 pts. cada un coa liquidación
desta licencia. Nese acto devolverase a fianza de 25.000.000 pts. constituída con anterioridade.--g) A D. JOSÉ FONTÁNS CALVO, para construír un valado de 64 m/l entre lindeiros, na
finca "Eira de abaixo", situada en Balcaide-Calo, debendo edificalo cumprindo as condicións de
altura máxima permitida nas Normas subsidiarias vixentes.---------------------------------------------h) A D. JAIME TOMÉ SOUTO, para construír un valado de 120 m/l na finca "Cantaleta", situada en Vilariño, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía
pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. JOSÉ LUIS SEOANE BALEATO, para construír un valado de 69 m/l na finca nº
390-A de Cacheiras, situada na Ribeira, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista.---------------------l) A D. PEDRO ANTONIO OTERO ESPINAR, para construír un valado de 154 m/l na
finca nº 390-B de Cacheiras, situada na Ribeira, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista.----------m) A Dª CAROLINA M. RODRÍGUEZ CARRILLO, para construír un valado de 50 m/l
na finca nº 595 de Luou, situada en Nespereira, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros
a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta.--------------------------------------------------------------------------------n) A D. MANUEL LIÑEIRAS COUSELO, para construcción dun galpón agrícola de 24
m2 na finca nº 603 de Luou, situada en Nespereira, debendo edificalo á distancia mínima de 3
metros a contar dos lindes da finca e de 8 metros do eixe da vía pública, e cumprindo as
condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o
cumio non superior a 4 metros e unha altura mázima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un
límite de 30 m2.-------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. FRANCISCO JAVIER CORBELLE SUÁREZ, para movemento de terras de 20
m3 na súa finca situada en Fontenlo-Teo, debendo realiza-las obras respectando o sistema de
drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e repoñe-la capa superficial destinada a igual

uso cá actual, coa obriga de constituír en arcas municipais unha fianza por importe de 50.000 pts.
para responder dos posibles danos ocasionados no pavimento por mor da obra.----------------------o) A D. EMILIO VIUDEZ RUIDO, para acondicionamento de local existente na finca nº
233 de Oza, situada en Eo dos Menecos, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual
do local e sen que afecten á estructura da edificación.----------------------------------------------------p) A D. EDELMIRO RODRÍGUEZ CALVO, para arranxo da cuberta, de 65 m2, da súa
vivenda situada en Balcaide-Calo e pavimentación do acceso a esta, debendo realiza-las obras
sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------q) A Dª MARÍA MANUELA VIGO GONZÁLEZ, para arranxo da cuberta da súa
vivenda de 70 m2 situada en Carballal nº 7-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura deste.-------------------------------------------r) A D. MANUEL FRANCISCO FACAL ZAS, para arranxo da cuberta e recebado e
encintado das fachadas da súa vivenda de 64 m2 situada en Fornelos-Rarís, debendo realiza-las
obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------s) A D. BALDOMERO PADÍN COUSIDO, para construír un cuarto de baño de 4 m2 con
azotea na finca nº 156 de Cacheiras, situada en Monte, debendo realiza-las obras á distancia
mínima de 5 metros a contar dos lindes da finca e de 8 metros a contar do eixe da pista pública.-t) A D. ANTONIO ROMERO GONZÁLEZ, para instalación dun caixeiro no centro
comercial Os Tilos, debendo realiza-las obras sen que afecten á estructura da edificación.---------u) A Dª ELSA RAQUEL GÓMEZ GÓMEZ, para pechar con ladrillo a planta baixa da
vivenda nº 65 de Fixó-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------4.- GASTOS DA ACTIVIDADE XUVENIL TRANSNACIONAL.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las facturas, que constan no expediente, por un
importe total de tres millóns trescentas corenta e unha mil cincocentas pesetas, correspondentes á
actividade xuvenil transnacional subvencionada pola Comisión Europea.
5.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concede-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) Á SOCIEDADE RECREATIVA DE CALO, para mantemento da piscina, seiscentas
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "A MÁMOA", para gastos de materiais e desprazamentos, duascentas mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------c) A VECIÑOS DE INSUA-LUOU, para arranxo da mina da traída de augas do lugar,
duascentas setenta e cinco mil pesetas.----------------------------------------------------------------------6.- CERTIFICACIÓN DE OBRA.- Igualmente por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-la certificación única da obra "Afirmado e ampliación de pista en Nespereira"
(P.O.S.-1999), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de cinco
millóns catrocentas cincuenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------7.- AMPLIACIÓN DA REDE DE ALCANTARILLADO EN SAN DOMINGO.Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda contratarlle
a "Aquagest, S.A." a execución da obra "Ampliación da rede de alcantarillado de San Domingo"
no prezo total de duascentas setenta e dúas mil setecentas dezaseis pesetas.--------------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
vinte minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 24 DE XUÑO DE 1999.--------------------Na casa do concello de Teo, a vintecatro de
xuño de mil novecentos noventa e nove.-------------Sendo as once horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de catro dos seis membros
que a compoñen, a fin de celebra-la sesión
ordinaria supletoria convocada para este día.-------Escusaron a súa asistencia os concelleiros D.
José Luis Mallo González e D. Ramón Cea Ferreiro.----------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------A D. RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en nome da AGRUPACIÓN VECIÑAL
CAMPOSANTO DE LUOU, para construcción dun cemiterio no lugar de Aido, parroquia de
Luou, debendo realiza-las obras segundo o proxecto técnico presentado, coas condicións
impostas por: Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda, Consellería de
Sanidade, Informe xeolóxico, Augas de Galicia e Normas Subsidiarias municipais.----------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once horas e quince
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 24 DE XUÑO DE 1999.---------------------------------Na casa do concello de Teo, a vintecatro de
xuño de mil novecentos noventa e nove.-------------Sendo as once horas e trinta minutos, e
baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U.
Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de catro
dos seus membros, sendo o número legal o de seis,
a fin de celebra-la sesión extraordinaria convocada
para este día.---------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
neste acto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once horas e cincuenta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN CONSTITUTIVA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 2 DE AGOSTO DE 1999.-------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Manuel R. Cajaraville Campos
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a dous de
agosto de mil novecentos noventa e nove.-----------Sendo as once horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de celebra-la sesión constitutiva convocada para este día.-Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- CONSTITUCIÓN DA COMISIÓN DE GOBERNO.- O Sr. Alcalde manifesta que,
en cumprimento do art. 112.1 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das entidades locais, a Comisión de Goberno celebra sesión constitutiva dentro dos dez
días seguintes ó da designación dos membros que a integran, declarando neste acto constituída a
Comisión de Goberno.-----------------------------------------------------------------------------------------A continuación o Sr. Secretario dá lectura ó decreto da Alcaldía de data 22-07-1999, que
copiado literalmente di:----------------------------------------------------------------------------------------"En uso das facultades que me confire o artigo 112.3 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, dispoño que a Comisión de Goberno
celebre unha sesión ordinaria á semana, que terá lugar os luns, ás vinte horas en primeira convocatoria e ás vinteúnha horas en segunda convocatoria".--------------------------------------------------A Comisión de Goberno dáse por enteirada.------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once horas e quince
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA
COMISION DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 12 DE AGOSTO DE 1999.-------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín
Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel Avelino Filloy Villar.
D. Manuel Roberto Cajaraville
Campos.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a doce de agosto de mil
novecentos noventa e nove.------------------------------------Sendo as once horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
asistencia de tódolos membros que a compoñen, a fin de
celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada para este
día.--------------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.-----------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte -----------------------------------------OR D E D O D Í A :

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.-----------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A PEREIRA Y SÁNCHEZ, S.L, por vertedeiro, reixas de Osebe, Calo e escola das
Galanas, rampa patinaxe dos Tilos , soldar canastra dos Tilos e pasamáns da escola das Galanas,
duascentas trinta mil trescentas setenta e seis pesetas.---------------------------------------------------b) A CAMILO CARBALLAL, por materiais para obras en Vilar de Calo, duascentas seis
mil setecentas setenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------c) A CAMILO CARBALLAL, por materiais para obras nos Tilos, sesenta e dúas mil
seiscentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------d) A TALLERES J&M. FERNÁNDEZ, S.L., por aluguer do vehículo matrícula
C-0630-AX, cento trinta e tres mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------------e) A " EL CORREO GALLEGO", por inserción de anuncio, corenta e seis mil
catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------f) A LOBELLE, S.L., por aluguer do vehículo matrícula C-6085-BT, cento once mil
trescentas vintetrés pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------g) A SOGAMA, por servicio de limpeza correspondente ó mes de xullo de 1999, un
millón cento sesenta e una mil seiscentas noventa e una pesetas.---------------------------------------h) A ALQUIMAO, S.L., por aluguer de maquinaria para obras, cento oitenta e sete mil
oitocentas trinta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------i) A JAVIER SEIJO FERRO, por arranxos de fontanería, corenta e cinco mil trescentas
vinteuna pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------j) A GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L., por materiais para obras, trinta e una mil novecentas
quince pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------

k) A GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L., por materiais para obras, cincocentas setenta e cinco
mil novecentas vinte e oito pesetas.--------------------------------------------------------------------------l) DAVIÑA,S.L., por unha cámara dixital para a policía local, cento noventa e nove mil
novecentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------m) A AMADEO CARBAJALES GALLEGO, por quilometraxe, trinta mil pesetas.-------n) A MANUEL FERNÁNDEZ ESTELLER, por quilometraxe, vintecincco mil pesetas.-ñ) A JOSÉ NUÑEZ CERDEIRA, por quilometraxe, trinte e cinco mil pesetas.------------o) A JOSÉ LUIS MIRÁS GÓMEZ, por quilometraxe, vinte mil pesetas.--------------------p) A INÉS MONTERO VECINO, por quilometraxe, trinta mil pesetas.---------------------q) A ADOLFO PICÁNS PICÁNS, por quilometraxe, cincuenta e cinco mil pesetas.------r) A MANUEL ROMERO REY, por quilometraxe, oito mil pesetas.-------------------------s) A HIDELINA CERUELO NIEVES, por material de oficina, vintecinco mil catrocentas
seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------t) A MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza da nave de Lucí, mes de maio,
corenta e seis mil novecentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------u) A ADOLFO PICÁNS PICÁNS, liquidación de gastos de desprazamento, nove mil
setecentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------v) A J. VILLAVERDE, S.A., por ferramentas, catro mil catrocentas oitenta e tres pts.---w) A CEMIGA, S.A., por aluguer fotocopiadora (mes de xuño), vintecinco mil
cincocentas vinte pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------x) A ALMACENES ELADIO, S.A., por material de limpeza, cinco mil cento oitenta e
tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------y) A AUTOS BREA S.L., por aluguer furgoneta ( mes de maio), cento vinteúnha mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------z) A TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L., por aluguer invernadeiro (mes de maio),
vinte e oito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------aa) A TRANSPOLÍGONO, S.L., por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ab) A VALDÉS NUÑEZ,SL., por gasoleo de automoción, vinteuna mil oitocentas trinta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ac) A VALDÉS NUÑEZ, S.L., por gasóleo de automoción, cinco mil duascentas pesetas.ad) A VALDÉS NUÑEZ, S.L., por lavado de furgoneta, seiscentas pesetas.-----------------ae) A COMERCIAL AGRIVAMA, S.L., por aluguer de formigoneira (mes de maio),
nove mil catrocentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------------------------af) A COMERCIAL AGRIVAMA, S.L., por aluguer de maquinaria de xardinería (mes de
maio), trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pesetas.-----------------------------------------------ag) A COMERCIAL ELECTRÓNICAS RICARDO, S.L., por reparación dun teléfono,
tres baterías e un cargador, vintecatro mil catrocentas noventa e sete pesetas.------------------------ah) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por gasoleo de vehículos municipais,
trinta e sete mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------ai) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por pegamento e outros, dúas mil
seiscentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------al) A IBEROFFICE S.A., por libros de rexistro de entrada e saída, sete mil oitocentas
corenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------am) A IBEROFFICE S.A., por material de oficina, trinta e dúas mil duascentas corenta e
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------an) A FENOSA, por luz do polideportivo de Calo, quince mil trescentas setenta e seis
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------añ) A FENOSA, por alumado púbblico, cinco mil novecentas dazaseis pesetas.------------ao) A FENOSA, por alumado público, cincuenta e una mil cincocentas sesenta pesetas.---

ap) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por impartición de curso de tenis (meses de
febreiro, marzo e abril), cento vintecinco mil duascentas oitenta pesetas.-----------------------------aq) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por impartición de curso de tenis (meses de
fmaio, xuño e xullo), cento vintecinco mil duascentas oitenta pesetas.---------------------------------ar) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas no campo de festas
de Vilariño, catro millóns novecentas setenta e tres mil trinta pesetas.---------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A D. ANTONIO MATALOBOS IGLESIAS, para repara-la cuberta da vivenda
sustituindo a tella plana por tella do país, de 180 m/2, situada en Campos, parroquia de TEO,
axustándose as seguintes condicións: ------------------------------------------------------------------------Non se modificará o volume actual da vivenda, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. RAFAEL PEDREIRA CALO, para construcción dun galpón de 25m/2, na finca
Nº 768 de Santo Domingo, parroquia de Calo, axustándose as obras as seguintes condicións:-----Retranquearase 5 mts a lindeiros e 8 mts o eixe da pista.----------------------------------------Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.U, que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non superior a 2,30
m , ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia esificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 1% da
parcela neta e un límite de 40,00m2.-------------------------------------------------------------------------c) A D. BALDOMERO PADÍN COUSIDO, para instalación dun cruceiro n afinca nº
156- polígono 1, da parroquia de Cacheiras,na aldea de Monte, retranqueándose 5 mts a lindeiros
e 8 mts o eixe da pista e cumprindo as condicións urbanísticas para Solo Non
Urbanizable.-----------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. JULIO GÓMEZ CES, para reforma dun baño de 6 m/2 na sua vivenda de Os
Tilos, U-1 C, 2ºC, parroquia de San Francisco de Asís, non afectando as obras á estructura e
instalacións comúns do edificio.------------------------------------------------------------------------------e) A D. PABLO CARBALLIDO SECO, para adición de sótano a vivenda unifamiliar con
licencia anterior, situada na finca nº 227 do plano de concentración parcelaria de Calo,situada en
solo non urbanizable NU, suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo
arquitecto D.Jesús M. Brey González, e cumprindo as condicións a que fai referencia o artigo
77.6 da Lei 1/ 1997 do 24 de marzo, do solo de Galicia, sobre aislamento, retranqueos, superficie
mínima, etc.------------------------------------------------------------------------------------------------------f) A MUEBLES DE COCINA MARCIAL S.A.L., para ampliación de nave no lugar de
Cepeda, parroquia de Oza, suxeitandose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo
arquitecto D. José Rodríguez Insua, retranqueándose 3 mts a lindeiros e 8 mts o eixe das pistas
municipais e cumprindo as condicións e medidas correctoras da actividade.--------------------------g) A D.JOSE LUIS GOITIA PAISA, para rehabilitación de vivienda unifamiliar en
Sestelo, parroquia de Rarís, suxeitaándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo
arquitecto Dª. Amparo Casares Gallego.--------------------------------------------------------------------h) A D. JUAN SUÁREZ OTERO, para construcción dunha vivenda unifamiliar en solo
non urbanizable NU en Bustelo, parroquia de Luou, segundo proxecto redavtado polo arquitecto
D.José Luis Estevez Suárez, e cumprindo as condicións a que fai referencia o artigo 77.6 da Lei
1/1997 do 24 de marzo, do solo de Galicia, sobre aislamento, retranqueos, superficie mínima,
etc. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i) A D. ESTEBAN GRAÑA SEOANE, para construcción de vivenda unifamiliar en solo
non urbanizable de protección agrícola PA, en Outeiro, parroquia de Rarís, segundo o proxecto
presentado, redactado polo arquitecto Dª. María Angeles Souto Muíño, aportando os documentos
xustificativos da vinculación da vivenda ó medio agrícola e proxecto da explotación agraria, e
cumprindo as condicións a que fai referencia o artigo 77.6 da Lei 1/1997 do 24 de marzo, do solo
de Galicia, sobre aislamento, retranqueos, superficie mínima, etc, e aportando certificado do
técnico sobre o cumprimento das condicións de aislamento.---------------------------------------------j) A D. JOSÉ LUEIRO GÓMEZ, para repara-la cuberta da vivenda de superficie 99 m/2,
situada en Ribeira, parroquia de Cacheiras, sin modifica-lo volume actual da vivenda, e as obras
non afectarán a estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------k) A D. JESÚS BARRIO FERNÁNDEZ, para construcción dun cerre de 254 ml, na
finca 420-2 de Rarís, parroquia de Rarís, retranqueándose 5.00mts o eixe da vía pública, situando
a base do muro a mesma altura que a pista. A cuneta desplazarase ata o cerre construído,
enchendo o treito existente entre o firme da pista e a cuneta con zahorra compactada---------------l) A D. AGUSTÍN GARCÍA VALES, para construcción dun cerre de 20ml, na finca 1193
de Texexe, parroquia de Calo, retranqueándose 5.00 mts o eixe da vía pública, situando a base do
muro a mesma altura que a pista. A cuneta desplazarase ata o cerre construído, enchendo o treito
existente entre o firme da pista e a cuneta con zahorra compactada.------------------------------------m) A D. GUILLERMO REIMUNDEZ VIÑAS, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en " Revolta"-Vilar de Arriba- Espiña, parroquia de Calo, suxeitándose ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D.Javier García Castelo, non iniciando as obras ata
presentar o proxecto de execución perante o Concello.---------------------------------------------------n) A D. JOSÉ REGUEIRO CHAVES, para reparación da cuberta do alpendre de 30 m/2,
situada en Santo Domingo, parroquia de Calo, non modificando o volume actual da vivenda nin
do alpendre, e as obras non afectarán a estructura das mesmas.-----------------------------------------ñ) A D.JESÚS LÓPEZ GUERRA, para construcción de vivenda unifamiliar en solo non
urbanizable NU en Castres, parroquia de Oza, suxeitándose estrictamennte ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D.Jesús Alvarez Florez.------------------------------------------o) LOOLOGI S.L., para construcción de nave en Reborido, parroquia de Calo,
retranqueándose 3 mts a lindeiros e 8 mts o eixe das pistas municipais, suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Juan José González Sánchez e
cumprindo as condicións e medidas correctoras da actividade.------------------------------------------4.- LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D. GERMÁN GARCÍA BOO, veciño de Teo , que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a PRODUCTOS
INFORMÁTICOS E CÍBER no lugar de Ramallosa, parroquia de Lucí deste Concello.-----------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das vases
do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de
Réxime Local, aprobado por R.D.Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa
corresondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das tasas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------5.- SUBVENCIÓNS.A Comisión de Goberno por unanimidade dos asistentes, acordou
concede-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) Á ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DOS TILOS, para actividades, cincocentas mil
ptas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)Á SOCIEDADE DEPORTIVO-CULTURAL "RECESENDE", para actividades,
anticipo da subvención anual tempada 1999-2000, cincocentas mil ptas.------------------------------c) Á COMISIÓN ORGANIZADORA DA "XXI EDICIÓN DA CARREIRA PEDESTRE
POPULAR DE SOLLÁNS", para cubrir gastos e para o trofeo do Vencedor Absoluto, cen mil
ptas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Ó CENTRO CULTURAL SANTA EUFEMIA, para necesidades da agrupación,
cincocentas mil ptas.-------------------------------------------------------------------------------------------e) Á AGRUPACIÓN VECIÑAL CAMPOSANTO DE LUOU, para obras de explanación
e acondicionamento do terreo,cimentacións do muro exterior, tanatorio e capela, dous millóns de
ptas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Á ASOCIACIÓN DE VECIÑOS " O CASTRO", para instalación de megafonía na
Igresia Parroquial de Recesende, duascentas mil ptas.----------------------------------------------------6.- CONCESIÓN DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Mario Montes Bamonde,
matricula C-4831-CC, a D. Vicente Castro Vigo, matrícula C-6952-BG, a D. Andrés Rubio
Quintela, matrícula C-0523-BV, e a D. José Rey Leal, matrícula C-0905-BF, os cales non
deberán aportar ningunha cantidade para o citado fin.----------------------------------------------------7- AXUDAS ECONÓMICAS PARA CAMPAMENTOS.- Vistos os informes emitidos
polo departamento de servicios sociais e demáis documentación obrante no expediente, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle axuda económica para
o campamento de verán na Merced de Santa Cruz dende o 16 ó 25 de agosto a D. Manuel Ares
Villar, para a súa filla Rocío de 16.000 pesetas máis 1.000 ptas. para gastos no campamento, a
Dª. Mercedes Franqueiro Doce, para o seus fillos Miguel Angel e Beatriz de 16.000 pesetas máis
1.000 ptas para gastos no campamento, para cada un deles, a Dª. Carmen Rodríguez García, para
o seu fillo Javier de 16.000 pesetas máis 1.000 ptas.para gastos no campamento, a D. Benedicto
Carrillo González, para a súa filla Salomé de 16.000 pesetas máis 1.000 ptas. para gastos no
campamento e a D. Cándido Peón Parajó, para os seus fillos, Jorge e Sandra de 16.000 pesetas
máis 1.000 ptas. para gastos no campamento, para cada un deles. ------------------------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e quince
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 31 DE AGOSTO DE 1999.----------------Na casa do concello de Teo, a trinta e un de
agosto de mil novecentos noventa e nove.-----------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste a Secretaria en funcións da Corporación, Dª María Jesús Carreira Salvadores.-----------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretaria:
Dª María Jesús Carreira Salvadores.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) Á FARMACIA "CRUCES ARTERO", por medicamentos subministrados para
funcionarios municipais no 1º semestre de 1999, cento oitenta e dúas mil catrocentas noventa pts.
b) Á FUNDACIÓN "PAIDEIA", por prórroga de convenio, de 1-7-99 a 31-12-99, cento
oitenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------c) A "ALUMINIOS VEDRA", por regras e tubo de aluminio, dezaseis mil trescentas corenta e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------d) Á FARMACIA "CRUCES ARTERO", por medicamentos subministrados para usuarios do departamento social no 1º semestre de 1999, vintetrés mil duascentas vintecinco pesetas.e) A "M. CERUELO", por carpetas e arquivadores, vinte mil trescentas setenta e unha
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------f) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, corenta e oito mil oitocentas noventa e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------g) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por obras de saneamento da piscina de Luou, un millón catrocentas cincuenta mil pesetas.----------------------------------------------h) A D. ISOLINO M. VALIÑO CALO, por portes e materiais para obras, trescentas
dezaoito mil setecentas noventa e sete pesetas.------------------------------------------------------------i) A FENOSA, por luz de escolas, cento trinta e seis mil cincocentas dezanove pesetas.--l) A FENOSA, por alumado público, mil trescentas trinta e cinco pesetas.-------------------m) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, tres mil cincocentas vintenove
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n) A "GALVEN INFORMÁTICA", por tóner para impresoras, trinta e unha mil setecentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A "GALVEN INFORMÁTICA", por arranxo dun ordenador, seis mil pesetas.---------o) A "SERVICIOS TÉCNICOS CANCELA", por arranxo do fax da alcaldía, vinte mil
trescentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------p) A CORREOS, por imposición de dous telegramas telefónicos, dúas mil novecentas
sesenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------q) A "EL HÓRREO, S.L.", por cinta adhesiva e outros para instalacións deportivas, seiscentas noventa e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------r) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, vintenove
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------s) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, noventa e
dúas mil duascentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------t) A "FERLO", por vestiario para os policías locais, cincuenta mil dezaoito pesetas.-------u) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en Rarís, Vilariño
e Calo, un millón trescentas cincuenta e catro mil oitocentas oitenta pesetas.-------------------------v) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por afirmado de camiños municipais, tres
millóns catrocentas cincuenta e oito mil trescentas noventa e cinco pesetas.--------------------------x) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por asfaltado de camiños e sinalización
viaria, un millón cento cincuenta e nove mil cento vintecatro pesetas.---------------------------------z) A "MULTICENTRO PERNAS", por vestiario para equipos de extinción de incendios,
cincuenta mil cento vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------aa) A "MULTICENTRO PERNAS", por ferramentas para obreiros municipais, doce mil
oitocentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------ab) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga para escolas, trece mil novecentas sesenta
e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ac) A "MULTICENTRO PERNAS", por comestibles para a festa de clausura das escolas
deportivas, dezaoito mil novecentas sesenta e seis pesetas.----------------------------------------------ad) A "ONYX REGASA", por aluguer de camión compactador (mes de xuño), cincocentas corenta e dúas mil oitocentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------------ae) A "ONYX REGASA", por aluguer de camión compactador (mes de maio), cento
catro mil catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------af) A "ONYX REGASA", por aluguer de camión compactador (mes de xullo), cincocentas corenta e dúas mil oitocentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------------ag) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por materiais para obras en Oza e outras, duascentas unha mil duascentas vintenove pesetas.-----------------------------------------------------------------ah) A "CELSO PAZ, S.L.", por unha proxección cinematográfica o día 24-8-99, trinta e
dúas mil setenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------ai) A "CELSO PAZ, S.L.", por unha proxección cinematográfica o día 17-8-99, trinta e
dúas mil setenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------al) A "CELSO PAZ, S.L.", por unha proxección cinematográfica o día 16-8-99, trinta e
dúas mil setenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------am) Á XUNTA DE GALICIA, por autorización para funcionamento da piscina de Luou,
dez mil novecentas setenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------an) Á XUNTA DE GALICIA, por dilixenciamento dun libro, seiscentas sesenta pesetas.-añ) Á XUNTA DE GALICIA, por un libro de rexistro para a piscina de Luou, mil catrocentas oitenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------------ao) A "DRAGER HISPANIA, S.A.", por un alcoholímetro para a policía local, duascentas setenta e unha mil catrocentas vinteoito pesetas.------------------------------------------------------ap) Á COMPAÑÍA TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, trescentas
dúas mil catrocentas sesenta e nove pesetas.---------------------------------------------------------------aq) A "EIMFOR, S.L.", por impartición de curso ó grupo de pronto auxilio, cento cincuenta mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ar) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, corenta mil seis
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------as) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil en Cacheiras o día
31-7-99, cento vintesete mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------at) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Lucí o día 19-7-99,
cento vintesete mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------au) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil no colexio de Calo o
día 19-6-99, cento vintesete mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------av) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Luou o día 15-7-99,
cento vintesete mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------ax) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Bamonde o día
15-8-99, cento vintesete mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------az) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Lampai o 15-8-99,
cento vintesete mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------ba) A "EXPRÉS DE VEA, S.L.", por servicio de autobuses a Madrid coa banda da S.R.
de Calo, duascentas oito mil seiscentas cincuenta pesetas.-----------------------------------------------bb) A "GALVEN INFORMÁTICA, S.L.", por tóner e disquettes, seis mil duascentas pts.bc) A "BOTAFUME-ESCENARIOS JUANCHO", por montaxe de palco para a o festival
folk, duascentas setenta e cinco mil pesetas.----------------------------------------------------------------bd) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por arranxos realizados en escolas e
outros, cento dezanove mil catrocentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------be) A MÓNICA GÁNDARA DE LA MOTA, por aluguer de cadeiras para o festival folk,
cento cincuenta e seis mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------bf) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras na escola de Vilariño,
cento vintecinco mil trescentas vinteúnha pesetas.--------------------------------------------------------bg) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para unha obra de Oza, cento
cincuenta mil trescentas oitenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------bh) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote para unha obra dos Tilos, oito mil
setecentas setenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------bi) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote para unha obra de Recesende, doce
mil novecentas sesenta e nove pesetas.----------------------------------------------------------------------bl) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para unha obra de Recesende, catrocentas cincuenta e sete mil catrocentas vinte pesetas.-----------------------------------------------------bm) Á COMPAÑÍA TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, mil seiscentas setenta e tres pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------bn) Á COMPAÑÍA TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, seis mil catrocentas noventa e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------bñ) Á COMPAÑÍA TELEFÓNICA, por recibo do teléfono da policía local, trinta e seis
mil cento sesenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------bo) Á COMPAÑÍA TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, seis mil corenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------bp) A D. JOSÉ TEO AMATE, por productos de limpeza, dúas mil trescentas oitenta pts.bq) Á FARMACIA CRUCES ARTERO, por medicamentos para o botiquín, tres mil
setecentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------br) A "CATUFE, S.L.", por revelado e copias de fotografías, tres mil oitocentas quince
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bs) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza das rúas dos Tilos, cento oitenta e cinco mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------------------

bt) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por viaxes co seu taxi para o departamento
social, tres mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------bu) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento
social, catro mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------bv) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento
social, mil oitocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------bx) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento
social, mil oitocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------bz) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento
social, catro mil novecentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------ca) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento
social, tres mil duascentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------cb) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento
social, catro mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------cc) Á FUNDACIÓN PAIDEIA, pago de prórroga de convenio, de 15-7-98 a 30-6-99,
duascentas setenta mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------cd) Ó DÚO "PECADOS", por actuación na festa da nai celebrada o 21-8-99, corenta e
cinco mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. PASCUAL ROSÓN LÓPEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº
1303-A2 de Calo, situada en Cornide, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira.------------------------------------b) A D. JOSÉ LUIS COUTO GUERRA, para construír unha vivenda unifamiliar en Castres-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos
arquitectos D. Jesús Álvarez Flórez e outro.----------------------------------------------------------------c) A D. SANTIAGO BARROS MILMANDA, para construír unha vivenda unifamiliar en
Pite-Lucí, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo
arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, non puidendo comeza-las obras mentres non presente
no concello o correspondente proxecto de execución.----------------------------------------------------d) A "MONTESIAGO, S.L.", para construír un edificio de vivendas (fase 3) en Montouto-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado por
"Cid Rivadulla Arquitectos, S.L.", non puidendo comeza-las obras mentres non presente no
concello o correspondente proxecto de execución e o nomeamento dos técnicos directores dela, e
coas seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------- Adapta-los frontóns da cuberta situados na fronte das mansardas a 1,20 metros de
largura máxima, segundo as normas vixentes (Fig. 17.- NN.SS.).--------------------------------------- Recoller no proxecto de execución a rede de saneamento en sistema separativo.----------- Formaliza-las cesións, aprobadas no estudio de detalle, dos espacios públicos de dotacións e viais, segundo o art. 180.3 do Regulamento de xestión urbanística.---------------------------- Conecta-la rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto que
indique a compañía concesionaria Aquagest.---------------------------------------------------------------- Adapta-las edificacións en todo o seu perímetro á altura máxima permitida pola ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A "MENCELLO, S.L.", para construír dous bloques de vivendas en Cacheiras,
debendo edificalos suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado por "Cid Rivadulla Arquitectos, S.L.", retrasando a beirarrúa e os aparcamentos previstos ata a liña do bloque
1, para amplia-lo vial secundario existente, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:------ Aporta-los escritos ós que fai referencia o artigo 40 do Regulamento de xestión urbanística.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Constituír unha fianza polo valor total do custo de urbanización que se avalia na
memoria aprobada no estudio de detalle, descontando o 10% correspondente ó concello.----------- Realiza-la rede de saneamento en sistema separativo.------------------------------------------- Formaliza-las cesións, aprobadas no estudio de detalle, dos espacios públicos de dotacións e viais, segundo o artigo 180.3 do Regulamento de xestión urbanística.------------------------- Conecta-la rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto que indique a compañía concesionaria Aquagest.-------------------------------------------------------------------- Adapta-las edificacións en todo o seu perímetro á altura máxima permitida pola ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) A "VILARES LUGO, S.L.", para construír un edificio de uso comercial no lugar e
parroquia de Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado por "Cid Rivadulla Arquitectos, S.L.", e coas seguintes condicións:------------------------ No expediente de licencia de apertura dos locais presentarase o proxecto de acondicionamento dos mesmos, recollendo os servicios hixiénicos correspondentes e as demais instalacións regulamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------ Adaptará as edificacións en todo o seu perímetro á altura máxima permitida pola ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aportará os escritos ós que fai referencia o artigo 40 do Regulamento de xestión urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Formalizará as cesións, aprobadas no estudio de detalle, dos espacios públicos de dotacións e viais, segundo o art. 180.3 do Regulamento de xestión urbanística.---------------------------- Liquidará o 10% do aproveitamento urbanístico correspondente ó concello, de acordo
coa valoración aprobada.--------------------------------------------------------------------------------------g) A Dª CLAUDIA ESTHER FONTÁNS LÓPEZ, para acondicionamento de baixo para
fabricación de pastas alimeticias no lugar de Fixó, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras
suxeitándose ó proxecto presentado, redactado por "COTISA, S.A.", e aplicando estrictamente as
medidas correctoras aprobadas.-------------------------------------------------------------------------------h) A D. BENITO IGLESIAS LOUZAO, en nome de "J. IGLESIAS Y OTROS, S.C.",
para acondicionamento de baixo para supermercado, no lugar e parroquia de Cacheiras, debendo realiza-las obras suxeitándose ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta ténica Dª Pilar
Pérez Rodríguez, e aplicando estrictamente as medidas correctoras aprobadas.----------------------i) A D. BENITO IGLESIAS LOUZAO, en nome de "J. IGLESIAS Y OTROS, S.C.",
para acondicionamento de baixo para cafetería-mesón, no lugar e parroquia de Cacheiras, debendo realiza-las obras suxeitándose ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta ténica Dª Pilar
Pérez Rodríguez, e aplicando estrictamente as medidas correctoras aprobadas.----------------------l) A D. DANIEL VÁZQUEZ FERREIRA, para construír un valado de 20 m/l na súa finca
situada en Ramallosa-Lucí, debendo edificalo á distancia mínima de 9 metros a contar do eixe da
estrada C-541, coincidindo co plano de aliñacións oficiais das Normas subsidiarias o concello, e
de 6 metros do eixe da pista secundaria, situando a base do muro á mesma altura ou cota cás
rasantes actuais da C-541 e da pista secundaria, respectivamente.--------------------------------------m) A Dª MARÍA TERESA DA TORRE, para construír un valado de 20 m/l na súa finca
situada en Oseve-Calo, debendo situa-lo valado na mesma aliñación cá casa existente, pavimentando o terreo que queda entre o valado e a beirarrúa.----------------------------------------------------n) A D. JUAN CALVO RAÑA, para construír un valado de 175 m/l na finca nº 173 de
Calo, situada en Vilar de Calo, debendo edificalo á distancia mínima de 7,50 metros do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura có borde da beirarrúa.--------------------------ñ) A D. JOSÉ LUIS SAAVEDRA IGLESIAS, para construír un valado de 230 m/l nas
fincas 822 e 823 de Calo, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado

construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta, coa obriga de contar coa autorización de Augas de Galicia para a construcción do valado
e debendo retranquealo tamén 5 metros do regato existente na parte posterior da finca.------------o) A D. RICARDO ARTURO FRAMIL CAO E Dª ANA MARÍA LANDEIRA CAMPOS, para construír un valado de 43 m/l na finca nº 273-1 de Luou, situada en Espasande, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do
muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con
zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-------------------------p) A D. GUILLERMO PÉREZ BARREDO, para construír un valado de 32 m/l na finca
nº 711-1 de Calo, situada en San Domingo, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta.--------------------------------------------------------------------------------q) A DL FERNANDO AMIGO OUTO, para construír un valado de 160 m/l na finca nº
641, polígono 21 de Cacheiras, situada en Feros, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta, e cumpri-las condicións da autorización de
Estructuras Agrarias baseadas na solicitude presentada polo promotor nese organismo.------------r) A D. MANUEL GENDE FERNÁNDEZ, para construír un valado de 245 m/l na finca
nº 2007 de Calo, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía
pública principal e de 3 metros da pista secundaria, situando a base do muro á mesma altura cá
pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------------------------------s) A D. JENARO GARCÍA IGLESIAS, para construír un valado de 21 m/l na súa finca
situada en Lamas-Bamonde, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe
da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o
valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------t) A D. JOSÉ BROCOS NANDE, para construír un garaxe de 40 m2 na finca nº 51 de
Cobas, parroquia dos Tilos, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar dos lindes
con outras fincas e de 8 metros contados desde o eixe da pista, e cumpri-las condicións das
Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U., que
serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4
metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación
adxectiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------u) A D. RAMÓN CASTRO RIVEIRO, para arranxo da cuberta da súa vivenda de 150 m2
situada en Rúa de Francos-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------v) A D. FERNANDO SUEIRO BARBEITO, para arranxo da cuberta da súa vivenda de
109 m2 situada en Carballal-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------x) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", para cubrir unha terraza de 20 m2 no seu edificio
situado en Agoso-Oza, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación.-z) A D. GERARDO PARDAL PAZOS, para canalización de auga con tubos por vía
pública en Pedreira-Calo, debendo instala-la tubería polo borde exterior da cuneta, o máis alonxada posible do eixe da pista, a unha profundidade mínima de 80 cm. para evita-la súa rotura
polas máquinas municipais, repoñe-lo pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista
como nos cruces realizados nas vías públicas, e contar coa autorización do organismo autónomo
Augas de Galicia (Lei 29/1985, do 2 de agosto).-----------------------------------------------------------aa) A "CAIXA GALICIA", para adaptación de local sen uso específico situado nun
edificio en construcción existente en Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo

volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta, e coa obriga de tramita-la autorización de uso en expediente independente unha vez exista a licencia de primeira ocupación do
edificio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ab) A Dª AURORA BREA CORRAL, para arranxa-la súa vivenda situada en Cesar-Calo,
debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á
estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------------------ac) A D. CARLOS MATOVELLE GÓMEZ, en representación de "Monteviejo Inversiones Inmobiliarias, S.L.", para recheo de terras de 6.000 m3 na súa finca situada en Montouto-Cacheiras, debendo realiza-las obras suxeitándose ás seguintes condicións:------------------------ Respecta-lo sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e repoñe-la
capa superficial destinada a igual uso cá actual.------------------------------------------------------------ As obras non afectarán á zona incluída no proxecto de concentración parcelaria dos
montes da parroquia de Cacheiras, repoñendo exclusivamente a finca na súa cota e estado orixinal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Constituír en arcas municipais unha fianza por valor de 400.000 pts. para responder dos
posibles danos ocasionados no pavimento das vías públicas.--------------------------------------------ad) A Dª AMELIA NOYA ÁLVAREZ E OUTRO, para parcelación da finca nº 548 do
P.X.C.P. de Calo, situada no núcleo de Adrán, debendo realiza-la segregación suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado.---------------------------------------------------------------------------ae) A Dª MARÍA DEL CARMEN GARCÍA CERVIÑO E OUTRA, para segregación da
finca nº 10 do P.X.C.P. de Cacheiras, situada na Póboa, debendo realiza-la división suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado.------------------------------------------------------------------------af) A D. JOSÉ GONZÁLEZ CONCHEIRO, para segregación da finca nº 201 do P.X.C.P.
de Lucí, situada en Pite, debendo realiza-la división suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- SUBVENCIÓN.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concederlle á Sociedade Deportiva Cacheiras a cantidade de cincocentas mil pesetas a conta da
subvención anual-1999 para actividades e instalacións deportivas.-------------------------------------5.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.- Dada conta dos escritos de "Instalaciones Eléctricas
Manuel Fernández", números 1189 e 1190, de 02-06-1999, nos que solicita que lle sexan
devoltas as fianzas que, mediante avales da entidade "Caixa Galicia" ten depositadas por
importes de 745.964 pts. e 720.000 pts. como garantía definitiva da obra "Aforro enerxético en
diversos lugares, 1997-98", a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a devolución das
anteditas fianzas, por considerar que o expediente cumpre tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.---------------------------------------------6.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Igualmente por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:---------------------------------------------a) Certificación nº 1 e única da obra "Saneamento en Catro Camiños-Lamas-Cacheiras"
(Plan 2000 de Infraestructuras-1999), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez
por importe de catro millóns novecentas oitenta e cinco mil pesetas.-----------------------------------b) Certificación nº 1 e única da obra "Saneamento en Montouto-Ribeira-Cacheiras" (Plan
2000 de Infraestructuras-1999), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por
importe de catro millóns novecentas noventa mil pesetas.-----------------------------------------------c) Certificación nº 1 e única da obra "Acondicionamento de local existente para centro de
educación infantil (primeiro ciclo) nos Tilos", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón
Varela por importe de un millón seiscentas mil pesetas.---------------------------------------------------

d) Certificación nº 2 da obra "Construcción de centro sociocultural e da terceira idade do
concello de Teo, 2ª fase, anualidade de 1999", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón
Varela por importe de catro millóns setecentas noventa e sete mil seiscentas setenta e tres pts.---7.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de Dª MARÍA ASUNCIÓN POMBO SENDE, veciña de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a CENTRO DE
BELEZA E ESTÉTICA no local nº 8 do centro comercial Os Tilos deste concello.-----------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------8.- OBRAS DE CANALIZACIÓN DE AUGA EN IGREXA-CACHEIRAS-CONSTENLA-CRUCES.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acorda levar a cabo as
obras de canalización de auga potable en Igrexa-Cacheiras-Constenla-Cruces, aproveitando as
obras de pavimentación que se están levando a cabo nesa zona, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para solicitar presupostos de alomenos tres contratistas para a devandita obra.-9.- COMPRA DUN CABEZAL PARA A DESBROZADORA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda adquirir un novo cabezal para a desbrozadora do concello, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para solicitar presupostos de alomenos tres casas subministradoras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- OBRAS POLIDEPORTIVO DOS TILOS.- A Comisión de Goberno, igualmente
por unanimidade, acorda acomete-las obras necesarias para a construcción do polideportivo dos
Tilos, consonte o acordo plenario de data 17-07-1998.---------------------------------------------------11.- DESBROCE DE MALEZAS.- Vista a oferta presentada por "Inversiones Vemex,
S.L." en escrito nº 1794 de data 27-08-99, para desbroce de malezas en cunetas, arcéns e taludes
por ambas marxes das vías públicas e limpeza de bocas de gabias, a razón de 50 pts/ml, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda acepta-la oferta da citada empresa.-----------------------12.- CESIÓN DE LOCAL Á ASOCIACIÓN CULTURAL "NOVA XAMARAINA".- Visto escrito da Asociación Cultural "Nova Xamaraina", nº 1528 de data 14-07-1999, no
que solicita a cesión en precario do local da escola de Tras do Exo a fin de poder desenvolver nel
as actividades da Asociación, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda acceder ó solicitado e cederlle en precario o citado local, quedando obrigada a Asociación a deixala libre e a disposición do concello no momento en que este llo requira.-----------------------------------------------13.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 15 DE SETEMBRO DE 1999.------------Na casa do concello de Teo, a quince de setembro de mil novecentos noventa e nove.----------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de celebra-la sesión ordinaria supletoria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- VIAXE A OPORTO EN INTERCAMBIO CON PORTUGAL.- A Comisión de
Goberno, por unanimidade, acordou organizar unha excursión a Oporto para maiores de 60 anos
en réxime de intercambio con Portugal, baixo as seguintes condicións:-------------------------------- Duración: un día.-------------------------------------------------------------------------------------- Número de prazas: 400.------------------------------------------------------------------------------ Data de celebración: 24-09-1999.-----------------------------------------------------------------A citada excursión terá carácter gratuíto para os participantes. O concello deberá aboar o
custo íntegro dos autobuses e, no momento en que se reciba a visita dos portugueses participantes
no intercambio, o xantar destes.------------------------------------------------------------------------------3.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e quince
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 20 DE SETEMBRO DE 1999.------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vinte de setembro de mil novecentos noventa e nove.----------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de cinco dos seis membros
que a compoñen, sendo o número legal o de seis, a
fin de cele- bra-la sesión ordinaria convocada para
este día.---------------------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. José Manuel Neira Picallo.-------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte -------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-------------------------------------------------a) A "SANITARIOS J. OTERO, S.A.", por materiais para obras no colexio de Calo, vintetrés mil catorce pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------b) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Santa Eufemia-Oza, cen mil duascentas cincuenta e seis pesetas.---------------------------------------c) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Recesende, cento oitenta e sete mil novecentas oitenta pesetas.-----------------------------------------d) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Grela-Lampai, cento oitenta e sete mil novecentas oitenta pesetas.-------------------------------------e) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por area para unha obra da parroquia de Teo, trece
mil cento cincuenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------f) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Vilar de Calo, cincocentas setenta e tres mil setecentas catro pesetas.----------------------------------g) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote subministrado para unha obra dos
Tilos, vintecatro mil oitocentas trinta e sete pesetas.------------------------------------------------------h) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Santa Eufemia-Oza, trescentas sesenta e unha mil duascentas vinteúnha pesetas.--------------------i) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para unha obra de
Vilar de Francos, trinta e unha mil trescentas trinta pesetas.----------------------------------------------

l) A "VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.", por colocación de rótulos no colexio da
Ramallosa, cento sesenta e dúas mil novecentas cincuenta e unha pesetas.----------------------------m) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de autobuses a Santa Comba e Calo co equipo de
futbito, trinta e sete mil catrocentas cincuenta pesetas.---------------------------------------------------n) A "REROMÁS, S.L.", por rodas de vehículos, oito mil setecentas cincuenta e tres pts.ñ) A D. JAVIER SEIJO FERRO, por instalación de aspersores, chaves de paso, etc. en
Mouromorto, conexión da fonte de Santa Eufemia e arranxo de grifos do colexio de Calo, duascentas oito mil corenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------o) A "JOYFRA ALUMINIOS, S.L.", por instalación de ortas e ventás na escola e vivenda de Pontevea, un millón novecentas noventa e cinco mil duascentas pesetas.----------------------p) A "RESTAURANTE-PARRILLADA VILLANUEVA II", por xantar servido na
clausura de actividades da piscina dos Tilos, cincuenta mil pesetas.------------------------------------q) A "CONSTRUCCIONES RARÍS, S.L.", por pintado de pistas deportivas na parroquia
de Teo, seiscentas corenta e nove mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------r) A "CONSTRUCCIONES RARÍS, S.L.", por pintado de pistas deportivas en Carballal,
duascentas trece mil catrocentas corenta pesetas.----------------------------------------------------------s) A "CONSTRUCCIONES LUMABAL, S.L.", por obras realizadas no pavillón polideportivo de Calo, tres millóns catrocentas cincuenta e oito mil catrocentas corenta e oito pesetas.-t) A "ASISTENCIA FOGAR DE TEO", por servicio de axuda no fogar, mes de agosto,
duascentas setenta e oito mil duascentas pesetas.----------------------------------------------------------u) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil acuático na piscina de
Luou o 20-8-99, cento catro mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------v) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil o día 28-8-99 en Recesende, cento vintesete mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------x) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil acuático o día 10-9-99 na
piscina dos Tilos, cento catro mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------z) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, cincocentas noventa e sete mil seiscentas cincuenta e nove pesetas.----------------------------------------------aa) Á FARMACÉUTICA TITULAR DE TEO, por reactivos para análises de fontes,
vinteoito mil catrocentas noventa e sete pesetas.-----------------------------------------------------------ab) Ó BAR "SANTA EUFEMIA", por consumicións servidas durante a festa da nai, vinte
mil cincocentas setenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------ac) A "ALQUIMAO, S.L.", por catro cabinas de WC portátiles para festas populares, un
millón oitocentas cincuenta e seis mil pesetas.-------------------------------------------------------------ad) A "MOVISTAR", por recibo de teléfonos móbiles do concello, corenta e nove mil novecentas sesenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------ae) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, trece mil trescentas trinta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------af) A "HNOS. VILAS GEY, S.C.", por desbroce de pistas, masas comúns, campos de
festas e parques das parroquias de Calo, Luou e Lampai, dous millóns seiscentas vinteúnha mil
seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------ag) A "CAMPOSA, S.L.", por táboas de encofrado para obras, duascentas seis mil setecentas setenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ah) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por sinalización de pistas de Calo, Oza,
Cacheiras e Teo e afirmado de camiños en Vilar-Teo, Texexe-Calo e Montouto, dous millóns
seiscentas oitenta e dúas mil cento oitenta e nove pesetas.-----------------------------------------------ai) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por pavimentado do campo da festa de
Recesende, dous millóns oitocentas noventa e unha mil setecentas cincuenta e dúas pesetas.------al) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por asfaltado da pista de Socastro a
Ameneiro, catro millóns cincocentas corenta e unha mil duascentas cincuenta e cinco pesetas.---am) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por acondicionamento de masa común
en Vilariño e apertura de gabias para tubos e construcción de beirarrúas nunha masa común de
Santa Eufemia-Oza, cento setenta e unha mil seiscentas oitenta pesetas.-------------------------------

an) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza e reposición de firmes en
Coira, retirada de marquesina de adobe en Lampai, asfaltado no colexio da Ramallosa e rasanteo
do campo de fútbol dese centro escolar, un millón duascentas sesenta mil noventa e seis pesetas.añ) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en Ameneiro,
Cruces-Cacheiras e Bouñou-Rarís e subministro dunha tapa de rexistro para Os Tilos, novecentas
setenta mil trescentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------ao) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por afirmado do acceso de Portiño a
Cornide, catrocentas mil novecentas cincuenta e unha pesetas.-----------------------------------------ap) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por afirmado de camiño nas Cruces, un
millón oitocentas sesenta e tres mil seiscentas setenta e tres pesetas.-----------------------------------aq) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para os colexios de Ramallosa e Os Tilos, piscinas de Luou e Os Tilos, obras en Santa Eufemia e Os Tilos e ferramentas para
obreiros, noventa e nove mil cento trinta pesetas.---------------------------------------------------------ar) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para obras no colexio da
Ramallosa, Os Tilos, Ameneiro, centro de saúde de Calo e ferramentas para obreiros municipais
e para o grupo de extinción de incendios, setenta e cinco mil seiscentas oitenta e catro pesetas.---as) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais subministrados para sinalización do concello
e para obras no parque dos Tilos, albergue de Montouto, centro cultural de Teo, galpón de Lucí,
muro de Rarís, productos de limpeza para o colexio da Ramallosa e utensilios para obreiros,
cincuenta mil seiscentas oitenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------at) A D. SANTIAGO FERNÁNDEZ TORRES, por portes de area, gravillón e zahorra
para Os Tilos, Vilariño e Oza e transporte de palcos e carpas para os festivais celebrados en
Mouromorto e Oza, cincocentas sesenta mil duascentas oitenta pesetas.------------------------------au) A "MULTIOCIO GALICIA, S.L.", por mantemento da piscina dos Tilos (mes de
agosto), cento trinta e nove mil vintesete pesetas.---------------------------------------------------------av) A "MULTIOCIO GALICIA, S.L.", por mangueira, limpafondos, pértigas e outros
para a piscina de Luou, duascentas corenta e catro mil novecentas setenta e seis pesetas.----------ax) A "TALLERES J. & M. FERNÁNDEZ, S.L.", por aluguer de vehículo para extinción
de incendios (mes de agosto), cento trinta e tres mil catrocentas pesetas.------------------------------az) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación de anuncio, vinte mil oitocentas
oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------ba) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, trinta e catro mil duascentas unha
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bb) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de autobús a Teruel co grupo de baile da S.R. de
Calo, duascentas setenta e cinco mil pesetas.---------------------------------------------------------------bc) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de autobuses para desprazamento dos asistentes
ó campamento infantil, cento vinte mil unha pesetas.-----------------------------------------------------bd) A "EXPRÉS DE VEA", por transporte de asistentes á festa da nai, duascentas vintecatro mil setecentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------be) A "EXPRÉS DE VEA", por traslado de grupos ó festival de música folk, trinta e
cinco mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------bf) A "NEUMÁTICOS PONTEVEA, S.L.", por arranxo dunha roda do furgón, oitocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bg) Á ESTACIÓN DE SERVICIO PONTEVEA, por un respaldo para asento, aceite e
outros para vehículos municipais, seis mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------bh) Á ESTACIÓN DE SERVICIO PONTEVEA, por combustible para vehículos municipais, trinta e oito mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------bi) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, dez mil trescentas setenta e tres pesetas.-----------------------------------------------

bl) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, oitenta e unha mil seiscentas oito pesetas.--------------------------------------------bm) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------bn) A "ABOGADOS ASESORES, S.C.", por estudio e redacción do proxecto de regulamento orgánico, duascentas sesenta e seis mil oitocentas pesetas.--------------------------------------bñ) A "IBEROFFICE", por material de oficina, cinco mil seiscentas oitenta e catro pts.---bo) A "ALQUIMAO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, cento setenta e oito
mil duascentas noventa e dúas pesetas.----------------------------------------------------------------------bp) A "MENSATEL", cota de abono mes de setembro, mil trescentas cincuenta e sete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bq) A "AUTOS BREA, S.L.", por aluguer de vehículo para a escola obradoiro (mes de
agosto), cento vinteúnha mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------br) A "MELLA CALVO, S.L.", por material para obras en Mouromorto e Rarís, oitenta e
sete mil duascentas trinta e nove pesetas.-------------------------------------------------------------------bs) A "MELLA CALVO, S.L.", por material para obras no muro de Luou e portes varios,
duascentas mil trescentas oitenta e catro pesetas.----------------------------------------------------------bt) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras en Reis, Raxó, Vilar de Calo,
Mouromorto e outras, duascentas noventa e seis mil novecentas sete pesetas.------------------------bu) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para colocación de carteis e para obras na
marquesina de Francos, cincuenta e seis mil cento oitenta e unha pesetas.----------------------------bv) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras na Ponte da Dorna, Vilar de
Calo, Igrexa de Calo e Rarís, catorce mil novecentas trinta e seis pesetas.----------------------------bx) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no colexio de Calo e na Arieira,
cen mil seiscentas vintecatro pesetas.------------------------------------------------------------------------bz) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras na fonte de Ameneiro, cento
noventa e tres mil oitocentas trinta pesetas.-----------------------------------------------------------------ca) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras na fonte da Arieira, cento trinta
e tres mil trescentas vinteoito pesetas.-----------------------------------------------------------------------cb) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no campo da festa de Vilariño,
fonte de Ameneiro e Rarís, cento dúas mil trescentas corenta e nove pesetas.------------------------cc) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras nos Tilos, trescentas cincuenta mil seiscentas setenta e tres pesetas.----------------------------------------------------cd) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Vilariño, trescentas setenta mil trinta e tres pesetas.-----------------------------------------------------------------------ce) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais subministrados para construcción de beirarrúas en Vilar de Calo, seiscentas noventa e sete mil setecentas noventa e dúas pesetas.------------cf) A "MELLA CALVO, S.L.", por portes e limpezas de tractor, fundas e botas para
obreiros, tela asfáltica, un soplete e outros, duascentas corenta e seis mil novecentas oitenta e sete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cg) A "GALICIA MEDIA", por publicación de anuncio en "La Voz de Galicia", dezaseis
mil duascentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------ch) A "MOTOR ZETA", por fixar extintores e instalar lámpadas no coche da policía
local, nove mil cincocentas setenta e dúas mil pesetas.---------------------------------------------------ci) A "MOTOR ZETA", por un espello interior para o coche da policía local, dúas mil
quince pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------cl) A "MOTOR ZETA", por unha placa de matrícula para o vehículo da escola obradoiro,
mil cento sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------cm) A "PORTOMÉDICA, S.L.", por férulas, osíxeno e outros para a policía local, vintetrés mil duascentas setenta e tres pesetas.-------------------------------------------------------------------cn) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por construcción de abastecemento de auga
en Igrexa-Calo, cincocentas trinta e dúas mil seiscentas setenta e dúas pesetas.-----------------------

cñ) A "ONYX REGASA", por aluguer de camión compactador de lixo, mes de agosto,
cincocentas corenta e dúas mil oitocentas oitenta pesetas.-----------------------------------------------co) A "SOGAMA", por tratamento de residuos na empacadora de Cerceda, mes de
agosto, un millón cento cincuenta e nove mil duascentas sesenta e seis pesetas.---------------------cp) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais para obras en Oza, Os Tilos e Igrexa-Calo e portes varios, cento oitenta e cinco mil catrocentas vintesete pesetas.------------------------cq) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por abastecemento de auga (2º trimestre de
1999), seis millóns setecentas setenta mil novecentas vinteoito pesetas.-------------------------------cr) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por alcantarillado (2º trimestre de 1999), tres
millóns novecentas corenta e dúas mil duascentas trinta e tres pesetas.--------------------------------cs) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados no parque dos Tilos, área recreativa de Mouromorto e centro médico de Calo, cento trece mil
cen pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ct) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados no colexio dos Tilos, cento dez mil duascentas pesetas.---------------------------------------------cu) A "LOBELLE, S.L.", por aluguer de vehículo para extinción de incendios (mes de
agosto), duascentas tres mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------cv) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por materiais subministrados para obras realizadas no
instituto por alumnos da escola obradoiro, setenta e seis mil setecentas corenta e sete pesetas.----cx) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por baterías para o grupo de pronto
auxilio, trinta e catro mil novecentas cincuenta e oito pesetas.------------------------------------------cz) A "SEGURIDADE A-1", por recarga dun extintor, tres mil cento tres pesetas.---------da) A "CARPINTERÍA DE ALUMINIOS GALICIA, S.L.", por traballos realizados no
colexio dos Tilos, cincocentas vintenove mil seiscentas oitenta e catro pesetas.----------------------db) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono do centro médico de Calo, dez mil cincocentas oitenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A Dª MARIA PILAR CASTRO VEIGA, para construír un valado de 25 m/l na súa
finca situada en Noceda-Teo, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe
da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o
valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a
nova cuneta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------b) A Dª CARMEN E Dª AMALIA DIÉGUEZ MATO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Cabovila-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Antonio Sabucedo Costa e outro, non puidendo
comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.----c) A D. JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Eo dos Menecos-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Javier García Castelo.---------------------------------d) A "PROMOTORA HOSTELERA GALEGA, S.L.", para instalar unha caseta prefabricada para información turística e aluguer de vehículos en Montouto-Cacheiras, debendo instalala
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Viviana Slafer, e
coa obriga de tramitar con posterioridade o expediente correspondente á citada actividade.--------e) A "TELEFÓNICA", para ampliación de canalización en Catro Camiños-Os Verxeles e
na estrada C-541 desde a liña existente na entrada da pista do Sebe ata o poste aéreo existente en
Montouto, debendo cumpri-las seguintes condicións:-----------------------------------------------------

- Instala-la tubería polo borde exterior da cuneta, o máis alonxada posible do eixe da
pista, a unha profundidade suficiente para permiti-lo paso da rede de saneamento municipal en
proxecto de construcción. Instalarase unha tubería de PVC de 400 mm. por debaixo da canalización nos puntos indicados polo servicio técnico municipal para paso das canalizacións pendentes
de executar correspondentes ós servicios urbanísticos.---------------------------------------------------- No tramo da C-541, instalarase polo borde da calzada próximo ó bordelo prefabricado
existente, instalando dúas tuberías paralelas de cruce á altura da estrada provincial, para conexión
da rede municipal de alcantarillado, segundo indicación dos servicios técnicos municipais.
Respectarase a sección tipo das Normas subsidiarias vixentes referida ás vías da zona urbana.----- Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos cruces
realizados nas pistas públicas.--------------------------------------------------------------------------------- Constituír en arcas municipais unha fianza por importe de 2.000.000 pts. para garanti-la
reposición de pavimentos.-------------------------------------------------------------------------------------f) A "UNIÓN-FENOSA", para construcción de canalización para liña de media tensión
pola estrada C-541 e mais por unha pista municipal, en Montouto-Cacheiras, debendo cumpri-las
seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------- Instala-la tubería polo borde exterior da cuneta, o máis alonxada posible do eixe da
pista, a unha profundidade suficiente para permiti-lo paso da rede de saneamento municipal en
proxecto de construcción. Instalarase unha tubería de PVC de 315 mm. por debaixo da canalización no punto onde baixa esta á rúa posterior, para paso da canalización de augas residuais,
segundo indicación dos servicios técnicos municipais.---------------------------------------------------- Respectarase a sección tipo das Normas subsidiarias vixentes referente ás vías da zona
urbana.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións.--------------------------------------------------- Constituír en arcas municipais unha fianza por importe de 600.000 pts. para garanti-la
reposición de pavimentos.-------------------------------------------------------------------------------------g) A "MUEBLES DE COCINA MARCIAL", para colocación de tubos na cuneta en 22
m/l para acceso á súa finca situada en Oza, debendo instalar unha tubería de 40 cm. de diámetro
separada 4,50 metros do eixe da pista, colocando 4 arquetas con reixa practicable para poder
limpa-la cañería e situando o pavimento nivelado na mesma altura có firme da pista entre o borde
desta e o cerramento da finca.---------------------------------------------------------------------------------h) A Dª CESARINA GARCÍA GONZÁLEZ, para parcelación da súa finca situada en
Tras do Exo-Cacheiras, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.------------------------------------------------------i) A D. RAMIRO PARAJÓ IGLESIAS, para arranxo do tellado da súa vivenda, de 132
m2, situada en Igrexa-Luou, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------l) A Dª MARÍA DOLORES IGLESIAS GARCÍA, para arranxo do tellado da súa
vivenda, de 90 m2, situada en Folgueiras-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-------------------------------------------m) A D. SERAFÍN CIERTO BLANCO, para instalar un cartel publicitario en Ameneiro-Calo, p.k. 70,980 da estrada N-550, debendo situalo segundo as condicións impostas pola
Demarcación de Estradas do Estado.------------------------------------------------------------------------n) A "TORAL-WONENBURGER, S.L.", para construcción de 11 vivendas en fila en
Balcaide-Calo, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
polo arquitecto D. Francisco Javier Fernández Echeverría e debendo cumpri-las seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aporta-los escritos ós que fai referencia o art. 40 do Regulamento de xestión urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización que
se avalia na memoria aportada.-------------------------------------------------------------------------------- Executa-la rede de sumidoiros por sistema separativo.-----------------------------------------

- En caso de non entrar en funcionamento a estación depuradora do concello antes do remate das obras, instalarase un sistema de depuración autónomo con capacidade suficiente para as
vivendas en construcción, que será tramitada en expediente independente.---------------------------- Formaliza-las cesións correspondentes a viais urbanizados, segundo o art. 180.3 do Regulamento de xestión urbanística.----------------------------------------------------------------------------- Conecta-la rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto que
indique a compañía concesionaria Aquagest.---------------------------------------------------------------- A proposta de cesión de viais e a avaliación de aproveitamento urbanístico cumpren o
valor da tasación correspondente a esa zona.---------------------------------------------------------------ñ) A "MANUEL MOREIRA Y OTROS, S.L.", para construír un conxunto residencial de
48 vivendas e garaxes en Ramallosa-Lucí, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. José Manuel Pichel Pichel e outros, coa obriga
de cumpri-las seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------- Aporta-los escritos ós que fai referencia o art. 40 do Regulamento de xestión urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización,
que se avalia na memoria aportada.--------------------------------------------------------------------------- Executa-la rede de sumidoiros en sistema separativo.------------------------------------------- En caso de non entrar en funcionamento a estación depuradora do concello antes do remate das obras, instalarase un sistema de depuración autónomo con capacidade suficiente para as
vivendas en construcción, que será tramitada en expediente independente.---------------------------- Formaliza-las cesións, aprobadas no estudio de detalle, dos especios públicos de dotacións e viais, segundo o art. 180.3 do Regulamento de xestión urbanística.---------------------------- Conecta-la rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto que
indique a compañía concesionaria Aquagest, e coa sección suficiente para a zona.------------------3.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concede-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) Á SOCIEDADE DE CAZADORES DE TEO, para organización da IV tirada do
xabarín, cento cincuenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------b) Á ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "O CASTRO", a conta da subvención anual para
actividades e instalacións culturais e deportivas- 1999, cincocentas mil pesetas.---------------------c) Á SOCIEDADE DEPORTIVA "IRMANDADE", a conta da subvención anual para actividades e instalacións deportivas-1999, cincocentas mil pesetas.-------------------------------------d) Á DIRECTORA DO INSTITUTO DE CACHEIRAS, para transporte dos alumnos
asistentes ó centro, cinco millóns setecentas mil pesetas, equivalentes ó 60% do custo total do
servicio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitido polo departamento de servicios
sociais do concello, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou concederlle o servicio de axuda a domicilio a Dª Consuelo Fernández Suárez, a cal no terá que aboar ningunha cantidade por este concepto.--------------------------------------------------------------------------5.- RETIRADA DE POSTES DE TELÉFONO EN RARÍS.- A Comisión de Goberno,
por unanimidade dos asistentes, acorda solicitar de "Telefónica, S.A." a retirada dos postes de
teléfono existentes na zona da Igrexa de Rarís que, por mor da ampliación da estrada de Pontevea
ó Milladoiro, quedan situados na calzada desta.------------------------------------------------------------

6.- COLOCACIÓN DE BANCOS NOS TILOS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou a compra e instalación de bancos de pedra na urbanización
Os Tilos, en número e para os lugares especificados polo arquitecto técnico municipal.------------7.- INSTALACIÓN DUNHA MARQUESINA EN LUOU.- A Comisión de Goberno,
por unanimidade dos asistentes, acordou a compra dunha marquesina e a súa instalación no lugar
de Insua, parroquia de Luou.----------------------------------------------------------------------------------8.- ARRANXO DE PONTES.- Igualmente por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou levar a cabo as seguintes obras, segundo memorias do técnico municipal:------------------a) Arranxo da ponte da Pedra.-----------------------------------------------------------------------b) Arranxo da ponte existente na estrada de Recesende a Luou, na zona do campo de
fútbol de Recesende.-------------------------------------------------------------------------------------------c) Arranxo e ampliaciónda ponte do río pequeno, en Pontevea.--------------------------------9.- OBRAS DE ALCANTARILLADO.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda realizar obras de alcantarillado en Francos, nun tramo de 187 m/l, segundo
memoria do arquitecto técnico municipal.------------------------------------------------------------------10.- NORMAS DE ORDENACIÓN DO CONCELLO.- Tamén por unanimidade dos
asistentes, a Comisión de Goberno acorda inicia-los trámites necesarios para a redacción das
Normas de ordenación deste concello.-----------------------------------------------------------------------11.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 4 DE OUTUBRO DE 1999.---------------------------------------Na casa do concello de Teo, a catro de outubro de mil novecentos noventa e nove.------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de cinco dos seus membros, sendo o número legal o de seis, a fin de celebra-la sesión ordinaria convocada para este día.----Escusou a súa asistencia o concelleiro D.
Manuel A. Filloy Villar.--------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel R. Cajaraville Campos
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-------------------------------------------------a) A "CENTRO DE JARDINERÍA OS TILOS, S.L.", por abono para as plantas do
colexio de Calo, seis mil cincocentas setenta e seis pesetas.---------------------------------------------b) A "FERRETERÍA GERMÁN", por aspersores e outros materiais de xardinería para o
colexio de Calo, sete mil trescentas pesetas.----------------------------------------------------------------c) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono móbil da escola-obradoiro, tres mil trescentas
trinta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------d) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da escola-obradoiro, dúas mil catrocentas noventa e oito pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------e) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento noventa e dúas mil seiscentas trinta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------f) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfonos móbiles do concello, oitenta e tres mil setecentas setenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------------------------------g) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, catro mil duascentas dezasete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, mil seiscentas setenta e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, dez mil oitocentas sesenta e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------l) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, corenta e seis mil catrocentas
trinta e oito pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------

m) A D. JESÚS GARRIDO SUÁREZ, por impartición de conferencias para a escola de
pais, cento oitenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------n) A FENOSA, por luz de escolas, nove mil trescentas oitenta e sete pesetas.---------------ñ) A FENOSA, por alumado público, novecentas quince pesetas.-----------------------------o) A FENOSA, por alumado público, vinteseis mil cinco pesetas.-----------------------------p) A FENOSA, por luz de escolas, cento sesenta mil cincocentas vintecinco pesetas.------q) A FENOSA, por alumado público, dúas mil cento cincuenta e oito pesetas.--------------r) A FENOSA, por alumado público, mil cento sesenta pesetas.-------------------------------s) A FENOSA, por alumado público, vintecatro mil cincocentas oito pesetas.--------------t) A FENOSA, por luz de escolas, cento corenta e sete mil cincocentas cincuenta e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------u) A FENOSA, por luz de escolas, cento once mil oitocentas quince pesetas.---------------v) A FENOSA, por alumado público, trinta e sete mil setecentas oitenta e unha pesetas.--x) A FENOSA, por alumado público, catro mil cento corenta e oito pesetas.----------------z) A FENOSA, por alumado público, catrocentas sesenta e sete mil dezanove pesetas.----aa) A FENOSA, por alumado público, seis mil novecentas sesenta e nove pesetas.--------ab) A FENOSA, por luz de escolas, sesenta e cinco mil setecentas trinta e cinco pesetas.-ac) A FENOSA, por alumado público, nove mil duascentas setenta e dúas pesetas.--------ad) A FENOSA, por luz de escolas, once mil trinta e catro pesetas.---------------------------ae) A FENOSA, por alumado público, tres mil trescentas vintecinco pesetas.---------------af) A FENOSA, por enerxía subministrada para edificios municipais, deportivos e escolares, depuradoras, alumados públicos, etc., sete millóns setecentas vintetrés mil duascentas corenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------ag) A "TALLERES FERNÁNDEZ Y TRIGO, S.L.", por aluguer de invernadeiro (mes de
agosto), vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.-------------------------------------------------ah) A "ALLIANZ RAS", por seguro colectivo de accidentes de membros da corporación,
duascentas oitenta mil oitocentas noventa e oito pesetas.-------------------------------------------------ai) A "ALLIANZ RAS", por seguro multirrisco de oficinas, cincuenta e seis mil cento noventa e tres pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------al) A "J. TEO AMATE", por materiais subministrados para obras en Santa Eufemia,
beirarrúas de Vilar de Calo, Os Tilos e Francos (festa do cabalo), nas escolas de Calo e
Ramallosa e na escola infantil dos Tilos, cento sesenta e nove mil setecentas quince pesetas.-----am) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para o vehículo da
escola obradoiro, vintetrés mil cento oitenta e cinco pesetas.--------------------------------------------an) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, noventa e sete mil setecentas noventa pesetas.-------------------------------------------------------añ) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, vinte mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ao) A "VIPROGA", por servicio de vixiancia e seguridade para a festa do cabalo, setenta
e oito mil oitocentas vintedúas pesetas.---------------------------------------------------------------------ap) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil cento
trece pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------aq) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil seiscentas sesenta e oito pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------ar) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil cento
trece pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------as) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil seiscentas sesenta e oito pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------at) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por un cargador, dúas mil novecentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------au) A "ALBACOPI", por tóner e papel para impresoras, dezaoito mil trescentas noventa e
seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

av) A D. SANTIAGO FERNÁNDEZ TORRES, por area e zahorra para obras en Vilar de
Calo, Os Tilos, San Martiño, Oza e colexio da Ramallosa e transporte de palcos e cabinas de
WC, un millón seiscentas noventa e catro mil setecentas sesenta pesetas.-----------------------------ax) A "MELLA CALVO, S.L.", por unha mangueira, sete mil oitocentas sesenta pesetas.az) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque acuático na piscina de Luou o
día 18-9-99, cento catro mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------ba) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil o día 26-9-99 en Rarís,
cento vintesete mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------bb) A "PIROTECNIA CALO", por foguetería para o festival folk, corenta e seis mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------bc) A "MADERAS BASTAVALES, S.L.", por sacos de pinot para o módulo de xardinería da escola-obradoiro, once mil duascentas trinta e cinco pesetas.------------------------------------bd) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------be) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------bf) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------bg) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------bh) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do
departamento social, seis mil trescentas pesetas.-----------------------------------------------------------bi) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi á Coruña, por
asuntos do departamento social, doce mil pesetas.--------------------------------------------------------bl) A "REPROGRAFÍA Y GRÁFICOS, S.L.", por fotocopias, vintetrés mil setecentas
oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------bm) A "GALERÍA ESTUDIO TOGARIÑOS", por obsequios para os participantes na
festa da nai, trescentas oitenta e tres mil novecentas sesenta pesetas.-----------------------------------bn) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por lavado e arranxo de rodas do coche da policía
local, trinta e seis mil seiscentas cincuenta e seis pesetas.------------------------------------------------bo) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por afirmado da pista Castres-Ribas, tres millóns trescentas unha mil cento noventa e nove pesetas.--------------------------------bp) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por afirmado da pista Monte
Pelado-Castres, tres millóns trescentas vintetrés mil oitocentas nove pesetas.------------------------bq) A "ACUÑACIONES UNIVERSALES", por unha placa para a peregrinación
internacional de esclerose múltiple, duascentas trinta e dúas mil pesetas.-----------------------------br) A "MARLO, S.C.", por unha marquesina para Ribas-Oza, cincocentas trinta e seis mil
duascentas sesenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------bs) A "MARLO, S.C.", por unha marquesina para Piro-Oza, cincocentas trinta e seis mil
duascentas sesenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------bt) A "MARLO, S.C.", por unha marquesina para Vilar do Bispo-Lampai, cincocentas
trinta e seis mil duascentas sesenta e oito pesetas.---------------------------------------------------------bu) A "MARLO, S.C.", por unha marquesina para Vilar de Francos, cincocentas trinta e
seis mil duascentas sesenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------bv) A "MARLO, S.C.", por unha marquesina para a Grela, cincocentas trinta e seis mil
duascentas sesenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------bx) A "MARLO, S.C.", por unha marquesina para Silva-Lampai, cincocentas trinta e seis
mil duascentas sesenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------

bz) A "ALBACOPI", por tinta para impresoras, vintedúas mil setecentas sesenta e catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ca) A "TAIBO-CEFIGAL", por arranxos de fontanería realizados no colexio da Ramallosa, duascentas oitenta e dúas mil novecentas vintenove pesetas.----------------------------------------cb) A D. ENRIQUE MAREQUE FREIRE, por hipoclorito para escolas, oito mil duascentas sesenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------------cc) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do departamento social, dúas mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------------cd) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi á Coruña por
asuntos do departamento social, doce mil pesetas.--------------------------------------------------------ce) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago por
asuntos do departamento social, mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------cf) A "SEGURIDADE A-1", por revisión dun extintor, dúas mil duascentas noventa e
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------cg) A CORREOS, por franqueo de correspondencia do departamento social, mil cento
dez pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ch) A "SEUR", por portes de documentación, cinco mil novecentas oito pesetas.----------ci) A "SEUR", por portes de documentación, seis mil duascentas trinta e cinco pesetas.--cl) A "SEUR", por portes de documentación, catro mil oitocentas noventa e seis pesetas.-cm) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro de saúde de Folgueiras,
mes de agosto, corenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------cn) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro de saúde de Folgueiras,
mes de setembro, corenta mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------cñ) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por útiles e productos de limpeza para o centro
médico de Calo, vintesete mil pesetas.----------------------------------------------------------------------co) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por butano para o polideportivo de Calo, oito
mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------cp) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza de locais electorais, dezaseis mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cq) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras, dezasete
mil seiscentas oitenta e oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------cr) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras, cento trinta
e cinco mil oitocentas trinta e oito pesetas.----------------------------------------------------------cs) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no colexio da Ramallosa,
vertedeiro, Cacheiras, marquesina de Cornide, pista de Calo e colocación de sinais, sesenta e
catro mil setecentas quince pesetas.--------------------------------------------------------------------------ct) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para unha obra de Lampai, setenta e dúas
mil cincocentas trinta e unha pesetas.------------------------------------------------------------------------cu) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras en Recesende, cento sesenta e
catro mil duascentas trinta e nove pesetas.------------------------------------------------------------------cv) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no colexio de Calo e construcción de beirarrúas na Santa Eufemia, trescentas corenta e oito mil duascentas cincuenta e nove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cx) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras nos Tilos, cincuenta e cinco mil
oitocentas corenta e dúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------cz) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras nos Tilos, duascentas vinteúnha
mil novecentas vinteúnha pesetas.---------------------------------------------------------------------------da) A "GRAFIDEZA, S.L.", por encadernación de documentos, sete mil duascentas pts.-db) A "CATUFE, S.L.", por revelado e copias de fotografías, mil novecentas cincuenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------dc) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por camisetas, monitor de natación e xogos de
piscina, cento cincuenta e sete mil trescentas sesenta pesetas.--------------------------------------------

dd) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por vestiario para animadores deportivos, medallas, camisetas, gorros, tablas, manguitos, corcheiras e monitores de natación, duascentas trece
mil cincocentas sesenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------de) A "ABOGADOS ASESORES, S.C.", honorarios pola dirección no recurso contencioso-administrativo interposto por D. Florencio M. Parajó Liñares, setenta e catro mil duascentas
corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------df) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por un cabezal con motor para a desbrozadora, oitocentas vintecatro mil setecentas sesenta pesetas.--------------------------------------------------dg) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por arranxo e pezas do tractor e da desbrozadora, cento catro mil oitocentas dezaoito pesetas.-------------------------------------------------------dh) A "HOTEL LOS ABETOS", por hospedaxe de D. Celestino Roca Arenas (festa do
cabalo), dezaseis mil oitocentas cincuenta e sete pesetas.------------------------------------------------di) A "HOTEL LOS ABETOS", por hospedaxe de D. Salvador Zunzunegui Costas (festa
do cabalo), vintecinco mil oitocentas corenta e unha pesetas.-------------------------------------------dl) A "HOTEL LOS ABETOS", por hospedaxe de D. José Mª Fernández olmedo (festa
do cabalo), vintecinco mil oitocentas corenta e unha pesetas.-------------------------------------------dm) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA,, por reposición de aspersores en zonas
públicas durante o verán de 1998, duascentas sesenta e unha mil pesetas.-----------------------------dn) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por colocación de tubería de abastecemento
de auga en Constenla, un millón cento trinta e unha mil pesetas.---------------------------------------dñ) A D. JAVIER SEIJO FERRO, por instalación de cuarto de baño no colexio dos Tilos,
duascentas corenta e dúas mil catrocentas corenta pesetas.----------------------------------------------do) A D. JOSÉ CERNADAS VÁZQUEZ, provisión de fondos para o recurso contencioso-administrativo interposto por D. Florencio M. Parajó Liñares, vinte mil pesetas.-----------------dp) A "CIBER-TEO", por catro ordenadores para oficinas municipais, un millón cento
trinta e seis mil once pesetas.---------------------------------------------------------------------------------dq) A "GRAFINOVA, S.A.", por carteis e folletos para a festa do cabalo e diplomas para
escolas deportivas municipais, seiscentas trinta e nove mil trescentas noventa e dúas pesetas.-----dr) A "GRAFINOVA, S.A.", po rmaterial de oficina, tarxetas, carteis e rifas, cincocentas
corenta e nove mil seiscentas corenta e tres pesetas.------------------------------------------------------ds) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, dúas mil duascentas trece
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------dt) A "DAVIÑA, S.L.", por dous termos para o polideportivo de Calo, cento dezasete mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------du) A FENOSA, por luz de escolas, trinta e seis mil trescentas sete pesetas.----------------dv) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------dx) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------dz) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi a Santiago, por
asuntos do departamento social, mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentexs, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A D. LUCIO BLANCO GARCÍA, para canalización dun regato con tubo de 80 cm. de
diámetro na finca nº 295 de Rarís, debendo instala-la tubería segundo especifica a autorización
do organismo autónomo Augas de Galicia.------------------------------------------------------------------

b) A "UNEDA, S.L., para segregación da finca nº 38-1, polígono 9 de Cacheiras, situada
en "Chan do Monte",drebendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil.----------------------------------------------------------c) A D. BALDOMERO PADÍN COUSIDO, para instalar un cruceiro no borde da finca nº
156 do plano de concentración parcelaria de monte de Cacheiras, debendo colocalo segundo as
indicacións de Estructuras Agrarias, a unha distancia mínima de 5 metros a contar do eixe das
vías públicas, situando a base ou contención do mesmo á cota das pistas.-----------------------------d) A Dª EVANGELINA IGLESIAS FUENTES, para arranxo da cuberta da súa vivenda,
de 98 m2, situada en Cachóns nº 2-Oza, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual
da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------------------------e) A D. MANUEL PÉREZ ALDARIZ, para arranxo da cuberta dun galpón de 40 m2
existente na horta da súa casa, na finca nº 329 de Cerdeira-Vilariño, debendo realiza-las obras
sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------f) A Dª MARÍA DEL CARMEN CARRILLO GARCÍA, para arranxo do tellado e encintado de fachadas da súa vivenda e cambio da tea metálica do valado por reixa (23 m/l) na horta
da súa casa situada en Vilanova-Recesende, debendo realiza-las obras na vivenda sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta, e coloca-la reixa a unha
distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía pública.------------------------------------------g) A D. JOSÉ BEIRAS BARREIRO, para construcción dun muro de 25 m/l na súa finca
situada en Campos-Teo, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros a contar do eixe da
vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista.-------------------------------------------h) A D. AURELIO MÁRQUEZ MORALES, para construír un valado de 15 m/l na finca
nº 1394 de Calo, situada en "Cascandelo", debendo edificalo á distancia mínima de 8 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta; coa obriga de face-la cesión para viais do terreo existente entre o
valado e a pista actual, segundo as Normas subsidiarias vixentes.--------------------------------------i) A D. RAMÓN IGLESIAS PEDRIDO, para construír un valado de 23 m/l na fronte das
fincas 952 e 953 de Calo, situadas no Casal, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta.--------------------------------------------------------------------------------l) A D. MANUEL TARRÍO RAÍCES, para construír un valado de 12 m/l na finca nº
823-1 de Recesende, situada en "Veiga de Requián", debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------------------------------m) A D. JOSÉ M. CAJARAVILLE VARELA, para construír un valado de 100 m/l nas
fincas 440-1 a 441 de Reis, situadas en Pontevea, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------------------------------n) A D. MANUEL FERNÁNDEZ ARES, para construír un valado de 130 m/l nas fincas
447 e 448 de Luou, situadas en Insua, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar
do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata
o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e
a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A Dª CARMEN EDREIRA IGLESIAS, para construír un valado de 133 m/l nas fincas
576 e 577 de Luou, situadas en Nespereira, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta.---------------------------------------------------------------------------------

o) A D. JAVIER RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, para construír un valado de 98 m/l na finca
nº 1532 de Calo, situada na Pedreira, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar
do eixe da vía pública principal, situando a base do muro á mesma altura cá pista, e á distancia
que lle sinale a Consellería de Cultura con respecto á pista posterior, correspondente ó Camiño
de Santiago, sempre que non sexa inferior ós 4 metros contados desde o eixe que prevén as
Normas subsidiarias vixentes.--------------------------------------------------------------------------------p) A D. CONSTANTINO NEIRA LATA, para construír un galpón agrícola de 30 m2 na
súa leira situada en Fixó-Calo, debendo edificalo á distancia mínima de 6 metros a contar do eixe
da vía pública e de 3 metros ós lindes da finca.------------------------------------------------------------q) A D. JAIME GÓMEZ SOUTO, para construír un garaxe de 12 m2 na súa finca situada
en "Cantaleta"-Vilariño, debendo edificalo á distancia mínima de 8 metros a contar do eixe da
vía pública e de 5 metros ós lindes da leira, e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no
referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U., que serán exclusivamente de
planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura
máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente
con respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación.------------------------r) A D. EDUARDO BARCIA PRIETO, para construír unha vivenda unifamiliar na finca
nº 1541 de Calo, situada na Pedreira, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Maquieira Míguens.------------------------------s) A D. JOSÉ ANTONIO CORTIZO NIETO, para construír unha vivenda unifamiliar e
un valado de 394 m/l na finca nº 1025 de Cacheiras, situada en "Agro do Mouro", debendo edificar aquela suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Leopoldo Ivorra Sánz-Díez, e o cerre á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública,
situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e
enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-------t) A Dª MARÍA DEL MAR MIDÓN MARTÍNEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa finca situada en "Piorneira"-Feros, parroquia de Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla Montaña, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no
concello o correspondente proxecto de execución.--------------------------------------------------------u) A "BELLAVISTA ESTRADENSE, S.L.", para construír catro vivendas adosadas na
parcela N-3 da urbanización San Sadurniño, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Juan Carlos Picáns Villar, non puidendo comeza-la obra mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución e o nomeamento dos técnicos directores dela, e coa obriga de conecta-la rede de saneamento e de auga
potable coa rede municipal, no punto que indique a compañía concesionaria Aquagest, e de
constituír en arcas municipais unha fianza por importe de 200.000 pts. para responder de posibles
danos nas vías públicas.----------------------------------------------------------------------------------------v) A Dª CARMEN-JOSEFA FURELOS PARADELA, para segregación da finca nº 437
de Calo, situada en Fixó, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado por "Topografía Rigarpa, S.L.".------------------------------------------------------------------4.- LICENCIA DE APERTURA DUN ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D. Matías García García, en representación de "BEMAVI", , veciño de
Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a
CENTRO DE FORMACIÓN EDUCATIVA (Academia) no lugar de "Seixo", parroquia de Calo
deste concello.---------------------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do

Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------5.- OBRAS NO LOCAL SOCIOCULTURAL DE SANTA MARÍA DE TEO.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda levar a cabo as seguintes obras no
local sociocultural da parroquia de Teo:---------------------------------------------------------------------a) Colocación de plaqueta e escaleiras de pedra.--------------------------------------------------b) Colocación de tella, instalación de aseos e pintado do baixo e do primeiro andar.-------Vistos os tres presupostos existentes para cada unha das citadas obras, acórdase
contratarlle a primeira delas a D. Manuel A. Touceda Touceda no prezo total de dous millóns
cento sesenta e nove mil duascentas pesetas, e a segunda a "Vázquez Paramá, S.C." no prezo de
dous millóns oitocentas setenta e tres mil pesetas mailo IVE correspondente.------------------------6.- AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitido polo departamento de servicios
sociais do concello, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou concederlle o servicio de axuda a domicilio a Dª Amalia Suso Acedo, a cal no terá que aboar ningunha
cantidade por este concepto.----------------------------------------------------------------------------------7.- CERTIFICACIÓN DE OBRA.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión
de Goberno acordou aproba-la certificación nº 3 da obra "Construcción do centro sociocultural e
da terceira idade do concello de Teo, última fase", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón
Varela por importe de seis millóns setecentas setenta e cinco mil cincocentas oitenta e seis pts.--8.- OBRAS DE ABASTECEMENTO DE AUGAS.- Vistos os presupostos presentados,
a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou contratarlle a D. Manuel
Sobredo Miranda as obras de instalación de tubería en Grilo-Cacheiras, no prezo de un millón
cento sesenta e dúas mil oitocentas pesetas máis IVE e en Ribeira-Cacheiras, no prezo de un millón duascentas cinco mil trescentas cincuenta pesetas máis IVE.--------------------------------------9.- CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS EN IGREXA-REIS.- Dada conta de escrito de D. Manuel Rodríguez Buela, no que autoriza a este concello para ocupa-los terreos necesarios nas fincas 666 e 684 do polígono 8 da concentración parcelaria de montes de Reis a fin de
instalar tuberías e construír beirarrúas, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda acepta-la antedita autorización e ocupa-los citados terreos, procedendo a instala-las redes
de auga e alcantarillado nesa zona e construír beirarrúas.------------------------------------------------10.- LIMPEZA DE PINTADAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
mercarlle a "Zorelor, S.A." productos para eliminación de pintadas en muros e en sinais de
tráfico deste concello.------------------------------------------------------------------------------------------11.- COMPRA DUN ORDENADOR PARA O COLEXIO DA RAMALLOSA.- Visto
escrito da Sra. directora do colexio da Ramallosa, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda adquirir un procesador Pentium II ou III de alomenos 32 MB de Ram e 4 Xigas
de capacidade, con CD-ROM, tarxeta gráfica e de sonido, altavoces, módem externo de conexión
a Internet, teclado, rato e impresora a color, para a aula de educación especial do antedito centro.12.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
concece-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) Á SOCIEDADE RECREATIVA DE CALO, a conta da subvención anual para
actividades e instalacións culturais e deportivas, un millón de pesetas.---------------------------------

b) A D. ALEJANDRO LÓPEZ REGUEIRO, para promoción da artesanía do noso concello na mostra internacional de Teruel, cen mil pesetas.-------------------------------------------------13.- CONTRATACIÓN DE SEGUROS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a
Comisión de Goberno acordou solicitar presupostos para a contratación dos seguintes seguros:--- Responsabilidade civil integral, que cubra ó concello, Alcalde, concelleiros e funcionarios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguro de vida e accidentes de membros da Corporación, a fin de mellora-las condicións da póliza que ten contratada o concello na actualidade.-------------------------------------------- Seguros de tódolos edificios municipais (escolas, polideportivos, locais culturais, etc.).-14.- CURSO DE COSTURA.- Vista a proposta formulada por "Dijamer, S.L.", con
domicilio social en Luou, de celebración dun curso de confección, e dado que a citada empresa
contratará persoal de entre os asistentes ó citado curso, a Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acorda subvenciona-la antedita actividade co custo do seguro que contratará a
empresa para os participantes nela.--------------------------------------------------------------------------15.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 29 DE OUTUBRO DE 1999.---------------------------Na casa do concello de Teo, a vintenove de
outubro de mil novecentos noventa e nove.---------Sendo as once horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de celebra-la sesión extraordinaria convocada para este
día.---------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel A. Filloy Villar.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de escritura de compravenda de
finca, setenta mil dezaseis pesetas.---------------------------------------------------------------------------b) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de escritura de compravenda
de finca, corenta e sete mil oitocentas oitenta e sete pesetas.--------------------------------------------c) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de escritura de compravenda de
finca, vinteseis mil cincocentas dezaseis pesetas.----------------------------------------------------------d) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de escritura de compravenda
de finca, corenta e unha mil cento vintesete pesetas.------------------------------------------------------e) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de escritura de compravenda de
finca, corenta e catro mil trescentas dezaseis pesetas.-----------------------------------------------------f) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de escritura de compravenda de
finca, vintenove mil oitocentas vintetrés pesetas.----------------------------------------------------------g) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de escritura de compravenda
de finca, corenta e catro mil novecentas dez pesetas.------------------------------------------------------h) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de poder, catro mil setecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de escritura de permuta de
finca, cincuenta mil catrocentas doce pesetas.--------------------------------------------------------------l) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de escritura de uso e habitación, trinta e unha mil catrocentas vintenove pesetas.------------------------------------------------------

m) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por ampliación, arranxo e separación de
pluviais na ponte do Río Tinto (Calo), duascentas trinta e tres mil cento corenta e oito pesetas.---n) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por ampliación da pista de Picalgallo a Osebe,
cento sesenta e nove mil novecentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------ñ) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por bacheo de pistas de Francos, cento sesenta
e catro mil catrocentas oitenta e oito pesetas.---------------------------------------------------------------o) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por canalizacións realizadas en Francos,
seiscentas noventa e nove mil cento sesenta e unha pesetas.---------------------------------------------p) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por colocación de arquetas no campo do San
Martiño e construcción de beirarrúas e saneamento no parque de Osebe, duascentas dezaseis mil
trescentas oitenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------q) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por construcción de muro para ampliación da
calzada no núcleo de Texexe, cincocentas dez mil catrocentas pesetas.--------------------------------r) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por asfaltado e ampliación de pista en Pedreira-Calo, seiscentas oitenta e tres mil trescentas cincuenta e seis pesetas.---------------------------------s) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por asfaltado e ampliación de camiño e bacheo
de pistas en Texexe, cento oitenta e catro mil duascentas oito pesetas.--------------------------------t) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por asfaltado e canalización realizados en
Ameneiro-Calo, un millón cento doce mil noventa e dúas pesetas.-------------------------------------u) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por desmonte realizado no campo de
festas de Vilariño e accesos, dous millóns noventa e cinco mil cincocentas corenta pesetas.-------v) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por afirmado en Fonte Grille-Solláns,
trescentas setenta e catro mil oitenta e oito pesetas.-------------------------------------------------------x) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por traballos de pá realizados no parque
dos Tilos, demolición de beirarrúa nos Tilos, recheo onda o muro do colexio dos Tilos, ampliación da pista de Catro Camiños ós Verxeles, traballos de pá para localización de mangueiras e
mina de auga en Vilar de Calo e arranxo de pozos de saneamento e gabia en diversos tramos
desde San Domingo a Vilar de Calo, un millón oitocentas noventa e nove mil cento cincuenta e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------z) Á OFICINA DA PEREGRINACIÓN da Catedral de Santiago, por funcionamento do
botafumeiro para os portugueses participantes no intercambio da terceira idade, trinta mil pts.----aa) A "MENSATEL", cota de abono mes de octubre, mil trescentas cincuenta e sete pts.-ab) Á XUNTA DE GALICIA, taxas por expedición de certificación, catrocentas pesetas.ac) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición do concello, mes de setembro, tres mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------ad) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición do concello, mes de outubro, tres mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------ae) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, dez mil novecentas oitenta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------af) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible subministrado para
vehículos municipais, vinteoito mil catrocentas noventa e cinco pesetas.------------------------------ag) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por tapagoteiras de radiador, mil seiscentas cincuenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------ah) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfonos móbiles do concello, trinta e dúas mil trescentas vintetrés pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------ai) A "ASISTENCIA FOGAR DE TEO", por prestación do servicio de axuda no fogar
(mes de setembro), duascentas cincuenta e oito mil novecentas corenta pesetas.---------------------al) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, cento noventa e cinco pts.am) A "PEYCAR", por vestiario para o grupo de pronto auxilio, trescentas vintenove mil
trescentas vintecatro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------an) A "PEYCAR", por vestiario para os policías locais, seiscentas cincuenta e catro mil
seiscentas corenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------

añ) A D. SEVERINO FERREIRA JORGE, por suscrición deste concello a "La Voz de
Galicia" (4º trimestre de 1999), doce mil pesetas.---------------------------------------------------------ao) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, dúas mil sesenta e seis pesetas.-ap) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, nove mil
oitocentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------aq) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, vintenove
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ar) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, seis mil novecentas oitenta e
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------as) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, duascentas seis mil duascentas corenta e seis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------at) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, cincuenta e sete mil trescentas unha pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------au) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, nove mil duascentas corenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------av) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, mil seiscentas setenta e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ax) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, mil oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------az) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, mil oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------ba) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, mil oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------bb) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, sesenta e
tres mil duascentas vinte pesetas.-----------------------------------------------------------------------------bc) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, cincuenta
e oito mil duascentas noventa pesetas.-----------------------------------------------------------------------bd) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, vintenove
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------be) A FENOSA, por luz de escolas, cento oitenta e seis mil duascentas vinte pesetas.-----bf) A FENOSA, por alumado público, mil cento sesenta pesetas.-----------------------------bg) A FENOSA, por alumado público, trinta e dúas mil duascentas oitenta e seis pesetas.bh) A FENOSA, por luz do polideportivo de Calo, trece mil oitocentas cincuenta e catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bi) A FENOSA, por luz de escolas, setenta e catro mil catrocentas vinteúnha pesetas.-----bl) A "AXA AURORA IBÉRICA, S.A.", por seguro do camión de recollida de lixo
matrícula C-6384-AS, duascentas setenta e catro mil trinta e sete pesetas.----------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. CARLOS VILARES PÉREZ, en representación de "VILARES LUGO, S.L.",
para rasanteo e movemento de terras de 2.500 m3 nas fincas 437, 438-1 e 438-2 de Cacheiras,
situadas en Feros, debendo respecta-lo sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das
fincas, e repoñe-la capa superficial destinada a igual uso cá actual, e coa obriga de constituír en
arcas municipais unha fianza por importe de 200.000 pts. para responder dos danos que se poidan
ocasionar no pavimento da pista por mor das obras.------------------------------------------------------b) A D. ALBERTO FERREIRA FANDIÑO, para recheo de terra de 500 m3 na finca nº
396 de Luou, situada en Cantoña, debendo respecta-lo sistema de drenaxe de solos ou posible

rede de rego das fincas, repoñe-la capa superficial destinada a igual uso cá actual e respecta-la
distancia mínima de 25 metros a contar desde a canle existente, correspondente á zona sinalada
como P.F, nas Normas subsidiarias de Teo, e coa obriga de constituír en arcas municipais unha
fianza por importe de 100.000 pts. para responder dos danos que se poidan ocasionar no
pavimento da pista por mor das obras.----------------------------------------------------------------------c) A D. MANUEL LEIS FRAGA, para construír un valado de 47 m/l na finca nº 844 de
Calo, situada na Igrexa, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía
pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta, e coa obriga de respecta-la servidume existente.-------------------------------------------------d) A D. ALBERTO GOITIA PAISA, para construír un valado de 139 m/l e unha rampa
de acceso de 4 m/l na finca nº 711 de Calo, situada en "Revolta de Arriba"-San Domingo, debendo edifica-lo valado á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a
base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo
con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta, e a rampa construirase con tubería de 40 cm. de diámetro, separada 4,50 metros do eixe da pista, situando o
pavimento nivelado na mesma altura có firme da vía pública entre o borde desta e o cerramento
da finca.----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A D. ÁNGEL LOUGAREDA GONZÁLEZ, para construír un galpón para usos agrícolas de 21 m2 na finca nº 537 de Recesende, situada na Pedra, debendo edificalo á distancia
mínima de 8 metros a contar do eixe da vía pública e de 5 metros ós lindes con outras parcelas, e
cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo
non urbanizable N.U., que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta
ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ambos parámetros considerados particularmente con respecto a calquera punto das rasantes
perimetrais da propia edificación adxectiva.----------------------------------------------------------------f) A D. ESTEBAN GONZÁLEZ MILÁN, para arranxo da cuberta da súa vivenda, de 181
m2, situada en Os Verxeles, nº 65-Oza, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual
da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------------------------g) A D. JOSÉ SUÁREZ ARES, para arranxo da cuberta da súa vivenda, de 100 m2,
situada en Campos-Teo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación
e sen que afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------------h) A Dª MARÍA JOSÉ ROSENDE GONZÁLEZ, para arranxo da cuberta e substitución
de sete ventás e unha porta na súa vivenda, de 65 m2, situada en Ribas-Oza, debendo realiza-las
obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------i) A Dª MARÍA DEL CARMEN SILVA RODRÍGUEZ, para arranxo da cuberta (110
m2), acondicionamento interior (140 m2), substitución de catro ventás e derruba de galpón
adosado, na súa vivenda situada en Balcaide-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta, e coa obriga de desmonta-lo
galpón deixando o firme á mesma cota actual da vía pública existente.--------------------------------l) A D. LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ RIVAS, para instalación de calefacción,
alicatados, pulido e barnizado interior da súa vivenda sita en Os Tilos, rúa do Carballo, U 17 B1,
debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á
estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------------------m) A D. AURELIO EIRAS PAREDES, para construír unha vivenda unifamiliar en
Campenlos, parcela nº 1 (Ramallosa-Lucí), debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.------------------------------n) A D. FRANCISCO LEORZA REQUEIJO, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Texexe-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Francisco J. Fernández Echeverría.------------------------ñ) A Dª ANA MARÍA GONZÁLEZ QUINTIÁN, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa finca situada en Raxó-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Alfonso Lage Pérez.-------------------------------------------

o) A Dª EVA MARÍA SANMARTÍN VÁZQUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Rúa de Francos-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.---------------------p) A Dª SILVIA SANNARCISO AGUINACO, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa leira situada en Cepeda-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado pola arquitecta Dª iriam Arcas Ardura, non puidendo comeza-las obras
mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.--------------------------q) A D. JESÚS MANUEL SEIJAS VILA, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
finca situada en Pedrouso-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Juan Carlos Picáns Villar, non puidendo comeza-las
obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-------------------r) A D. EDUARDO VEDO DOMÍNGUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 735 de Calo, situada en "Carballiños", debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polas arquitectas Dª María José Bouzas Louzao e Dª Cristina
Fernández Gutiérrez, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.-----------------------------------------------------------------------------s) A "PROMOCIONES BELLAVISTA ESTRADENSE, S.L.", para cambio de uso da
planta baixa do edificio bloque 3, pasando de 11 vivendas a 9 e quedando os baixos para uso
comercial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------t) A "HERMANOS LAGO RÍOS, S.L.", para construcción dun edificio de vivendas e
locais en Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Sergio Lucio Paniccia, adaptando a forma da cuberta ás ordenanzas do
solo URTA, segundo planos modificados presentados, e debendo cumpri-las seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aporta-los escritos ós que fai referencia o art. 40 do Regulamento de xestión urbanística.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Formaliza-las cesións aprobadas no estudio de detalle dos espacios públicos de dotacións e viais, segundo o art. 180.3 do Regulamento de xestión urbanística.---------------------------- Conecta-la rede de saneamento con sistema separativo, e a rede de auga potable coa rede
municipal, no punto que indique a compañía concesionaria Aquagest.--------------------------------- Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización que
se avalia na memoria aportada, descontando o 10% correspondente á aportación municipal.------4.- LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA.-------------------------a) Visto escrito de D. MANUEL LUEIRO GATO, nº 1555 de 19-07-1999, no que solicita
licencia de primera ocupación da edificación construída en Regoufe-Luou, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Jesús M. Carrillo Pena, visto o informe do técnico municipal e
demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a licencia de primeira ocupación que solicita.-----------------------------------------------b) Visto escrito de Dª MARÍA PILAR TOVAR BOBO, nº 1899 de 15-09-1999, no que
solicita licencia de primera ocupación da edificación construída en Igrexa-Cacheiras (fincas
1047-1 e 1047-2-A), segundo proxecto redactado polos arquitectos D. Gonzalo Crecente Maseda
e D. Javier Fernández Fuentes, visto o informe do técnico municipal e demais documentación
obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia
de primeira ocupación que solicita.---------------------------------------------------------------------------

5.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de Dª SILVIA BECERRA CAMBA, veciña de A Estrada, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a VIDEO-CLUBE E
VENDA DE PERIÓDICOS E DOCES no lugar de Ribeira, nº 2, parroquia de Cacheiras deste
concello.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------6.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. DANIEL PERNAS RODRÍGUEZ en representación de "MULTICENTRO DANIEL PERNAS, S.L.", nº 2059 de data 07-10-99, no que expón que esa sociedade pasa a rexe-lo
establecemento dedicado a Café-Bar situado en Pontevea-Reis, do que era titular Dª María
Ángeles Rodríguez Fernández, polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a
primitiva licencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------7.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:----------------------------------------------------------a) Certificación nº 1 e única da obra "Ampliación e afirmado de pista de Monte a Sisto"
(Plan 2000 Baixas, anualidade 1998), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez
por importe de tres millóns setecentas sesenta mil pesetas.----------------------------------------------b) Certificación nº 1 e única da obra "Ampliación e afirmado de pista Vilar de Calo a
Lamas" (Plan 2000 Baixas, anualidade 1998), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez por importe de tres millóns cincocentas dez mil pesetas.------------------------------------c) Certificación nº 1 da obra "Saneamento en Areosa" (P.I.E.L.-99), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de dous millóns catrocentas noventa e dúas
mil oitocentas trinta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------d) Certificación nº 2 e última da obra "Saneamento en Areosa" (P.I.E.L.-99), redactada
polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de setecentas sete mil cento sesenta
e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------e) Certificación nº 1 da obra "Saneamento en Campelos" (P.I.E.L.-99), redactada polo
enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de dous millóns catrocentas catorce mil
cento oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------f) Certificación nº 2 e última da obra "Saneamento en Campelos" (P.I.E.L.-99), redactada
polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de seiscentas oitenta e cinco mil
oitocentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------g) Certificación nº 1 da obra "Saneamento en Lucí" (P.I.E.L.-99), redactada polo
enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de tres millóns seiscentas trinta e seis
mil oitocentas corenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------h) Certificación nº 2 e última da obra "Saneamento en Lucí" (P.I.E.L.-99), redactada polo
enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de novecentas setenta e tres mil cento
cincuenta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------8.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.---------------------------------------------------------------a) Dada conta de escrito de D. José Manuel Freire López, en representación de
"INVERSIONES VEMEX, S.L.", nº 1686, de 09-08-99, no que solicita que lle sexa devolta a

fianza que, mediante aval do Barclays Bank ten depositada por importe de 199.200 pts.como
garantía definitiva da obra "Saneamento e depuración en Agoso-Oza", a Comisión de Goberno,
por unanimidade, acorda a devolución da antedita fianza, por considerar que o expediente
cumpre tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa
contra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Dada conta de escrito de D. Ovidio Guardado Vázquez, en representación de
"EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", nº 1684, de 09-08-99, no que solicita que lle sexa devolta a
fianza que, mediante aval do Barclays Bank ten depositada por importe de 192.280 pts.como
garantía definitiva da obra "Saneamento e depuración en Oza", a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda a devolución da antedita fianza, por considerar que o expediente cumpre
tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.-c) Dada conta de escrito de D. Ovidio Guardado Vázquez, en representación de
"EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", nº 1685, de 09-08-99, no que solicita que lle sexa devolta a
fianza que, mediante aval do Barclays Bank ten depositada por importe de 240.000 pts.como
garantía definitiva da obra "Saneamento e depuración en Cornide", a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda a devolución da antedita fianza, por considerar que o expediente cumpre
tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.-9.- CONCESIÓN DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Fernando Antonio Vázquez
Iglesias para o vehículo matrícula C-6634-BG, non debendo aportar o solicitante ningunha
cantidade para o citado fin.------------------------------------------------------------------------------------10.- OBRAS NO LOCAL DE CORREOS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou levar a cabo a obra de construcción de aseos no local de Correos de Ramallosa,
segundo memoria redactada polo arquitecto técnico municipal, cun presuposto de catrocentas
vinte mil cento setenta e cinco pesetas, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para
contrata-la citada obra previa consulta con alomenos tres contratistas.---------------------------------11.- OBRAS NUNHA PISTA DA PARROQUIA DE TEO.- Visto informe emitido
polo arquitecto técnico municipal, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda proceder a
reforza-la base da pista que dá acceso ó lugar de Campos mediante un muro de sostén.------------12.- CONSTRUCCIÓN DUNHA NOVA ENTRADA PARA O COLEXIO DA
RAMALLOSA.- Visto escrito de pais de alumnos do colexio da Ramallosa, nº 2104 de
15-10-99, no que espoñen o perigo que supón para os nenos que non usan o transporte escolar e
para os seus acompañantes o feito de que non existan beirarrúas no tramo da entrada ó recinto
escolar que linda directamente coa C-541, así como que os vehículos que circulan por esta
estrada non respecten o límite de velocidade establecido, polo que solicitan se abra outra entrada
por un lugar máis seguro, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda facer unha nova
entrada para o recinto escolar da Ramallosa, previo informe do técnico municipal no que conste o
lugar idóneo para abrir esta nova entrada.-------------------------------------------------------------------13.- ESCOLA DE TENIS.- Vista a memoria redactada polo técnico deportivo do concello, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda organizar para o ano 1999 unha escola de

tenis consonte o especificado na antedita memoria e cun custo total de cento vinte mil pesetas,
que corresponde ó desprazamento do profesorado.--------------------------------------------------------14.- COMPRA DUNHA FOTOCOPIADORA.- Dada conta da petición formulada polo
técnico municipal de servicios sociais, e considerando que a Consellería de Sanidade e Servicios
Sociais concedeu subvención para este fin, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
adquirir unha fotocopiadora para o departamento social deste concello, previa consulta con alomenos tres casas subministradoras.--------------------------------------------------------------------------15.- ACTIVIDADES DA AXENCIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARA O
ANO 2000.- Visto o proxecto "Dinamización socioeconómica do concello de Teo", comprensivo
das actividades desa axencia para o vindeiro ano, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda aproba-lo antedito proxecto en tódolos seus termos.---------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 8 DE NOVEMBRO DE 1999.------------------------------------Na casa do concello de Teo, a oito de novembro de mil novecentos noventa e nove.---------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de tres dos seus mem- bros
no sexto acordo e de catro nos restantes, sendo o
número legal o de seis, a fin de celebra-la sesión
ordinaria convocada para este día.--------------------Escusaron a súa asistencia os concelleiros D.
Manuel R. Cajaraville Campos e D. Manuel A. Filloy Villar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-------------------------------------------------a) Á "FARMACIA VARELA", por medicamentos subministrados para funcionarios municipais, sete mil oitocentas oitenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------b) Á "FARMACIA VARELA", por medicamentos subministrados para funcionarios municipais, vintecatro mil novecentas catorce pesetas.-------------------------------------------------------c) Á "FARMACIA VARELA", por medicamentos subministrados para funcionarios municipais, dezaoito mil oitocentas sesenta e tres pesetas.---------------------------------------------------d) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfonos móbiles do concello, corenta e oito mil corenta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------e) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible subministrado para
vehículos municipais, quince mil trescentas pesetas.------------------------------------------------------f) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, corenta e nove mil cento trinta e seis pesetas.----------------------g) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible subministrado para vehículos municipais, corenta e catro mil oitocentas setenta e seis pesetas.--------------h) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por graxa para máquinas
municipais, mil duascentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------i) A "ASISTENCIA FOGAR DE TEO", por prestación do servicio de axuda a domicilio
(mes de outubro), duascentas oitenta e nove mil catrocentas trinta e cinco pesetas.-------------------

l) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de escolas,
oitocentas trinta e tres mil trescentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------m) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de centros
de saúde, cincuenta e dúas mil pesetas.----------------------------------------------------------------------n) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de edificios
municipais, cento tres mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------------------ñ) A "FERRETERÍA BUJÁN Y CIA", por copias de chaves de edificios deportivos, oitocentas cincuenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------o) A "PAPELERÍA LENDA", por fotocopias, dúas mil trescentas vintecinco pesetas.-----p) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza do departamento da policía local (meses
de xullo, agosto e setembro), vinteúnha mil pesetas.------------------------------------------------------q) A Dª ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de Pontevea (meses
de maio a setembro inclusives), duascentas mil pesetas.-------------------------------------------------r) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do departamento social, mil oitocentas pesetas.------------------------------------------------------------------s) A "THYSSEN BOETTICHER, S.A.", por mantemento do ascensor da gardería dos
Tilos (cuarto trimestre de 1999), corenta e seis mil duascentas oitenta e catro pesetas.--------------t) A "DEPORTEGESTIÓN, S.L.", por servicios prestados na piscina de Luou entre o 20
de agosto e o 18 de setembro, oitocentas setenta mil pesetas.--------------------------------------------u) A "DEPORTEGESTIÓN, S.L.", por servicios prestados no campamento infantil,
seiscentas sesenta e catro mil seiscentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------v) A FENOSA, por luz de escolas, dezaoito mil vintecatro pesetas.---------------------------x) A FENOSA, por alumado público, dezasete mil novecentas vinteoito pesetas.----------z) A FENOSA, por luz de escolas, vinteúnha mil setecentas vinte pesetas.------------------aa) A FENOSA, por alumado público, dúas mil trescentas dúas pesetas.---------------------ab) A FENOSA, por enerxía subministrada para edificios escolares, deportivos e municipais, alumados públicos, centros de saúde, depuradoras, etc., seis millóns trescentas nove mil cincocentas sete pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------ac) A "MENSATEL", cota de abono mes novembro, mil trescentas cincuenta e sete pts.--ad) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, S.A.", por peaxes, tres mil catrocentas vintecatro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) a "MAHÍA SANTIAGO, S.L." para construír dous edificios de soto (para garaxe e
trasteiros), planta baixa, dous andares e un baixo cuberta (para vivenda e trasteiros vinculados ó
2º andar), cun total de setenta e dúas vivendas, na súa finca situada en Cacheiras, debendo
edificalos suxeitándose estrictamente ó estudio de detalle, proxecto de compensación e proxecto
de obra presentado, redactado polo arquitecto D. Francisco Otero Méndez, coa obriga de
cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------ Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización,
que se avalia na memoria aportada, descontando o 10% correspondente á aportación municipal.-- Retrasar-la saída da rampa do garaxe ata o borde interior da beirarrúa prevista.------------ Formaliza-las cesións aprobadas no estudio de detalle e proxecto de compensación, que
superan os mínimos do estándar municipal de 18 m2 por cada 100 m2 construídos, dos espacios
públicos de dotacións e viais, segundo o art. 180.3 do Regulamento de Xestión Urbanística,
urbanizados, segundo a memoria presentada.--------------------------------------------------------------- Conecta-la rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto que
indique a compañía concesionaria "Aquagest, S.A.".------------------------------------------------------ Instalar rede xeral de pluviais debaixo da beirarrúa da estrada C-541, de 312 mm de
diámetro en PVC, conectando a canalización de pluviais da parte posterior da edificación,
correspondente a viais e espacios públicos de cesión.------------------------------------------------------

- Adapta-las edificacións en todo o seu perímetro á altura máxima permitida pola
ordenanza, e as bufardas da cuberta ós artigos 2.30, 2.31 e 2.32 das Normas subsidiarias. A
pendente máxima dos faldóns de cuberta non superará o 80%.------------------------------------------- Urbaniza-los espacios públicos de cesión de acordo coa memoria presentada, construíndo muros de contén nos lindes da actuación para evita-la derruba dos terreos situados nun
plano superior.--------------------------------------------------------------------------------------------------- A vinculación dos trasteiros do baixo cuberta executarase con acceso directo independente desde a súa vivenda.------------------------------------------------------------------------------------b) A D. AURELIO EIRAS PAREDES, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
finca situada en "Campelos", lugar de Ramallosa-Lucí, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.----------------c) A "GESTINFOR BUSINESS S.L.", para construír unha vivenda unifamiliar en
Bustelo-Luou segundo proxecto modificado redactado polo arquitecto D. José Antonio Hernando
Ezquerra, existindo xa licencia para esta obra a nome de Dª MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ
MADRIÑÁN, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó novo proxecto que se presenta.---d) A "GESTINFOR BUSINESS S.L.", para construír unha vivenda unifamiliar en
Bustelo-Luou segundo proxecto modificado redactado polo arquitecto D. José Antonio Hernando
Ezquerra, existindo xa licencia para esta obra a nome de D. JAVIER OTERO LLOVO, debendo
edificala suxeitándose estrictamente ó novo proxecto que se presenta.---------------------------------e) A D. ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, para arranxo do tellado da súa vivenda de
120 m2 situada no Castro, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------------------------------------4.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de C.T.V., S.A., veciño de Teo, que solicita a regulamentaria licencia para
abrir ó público un establecemento dedicado a CENTRO DE FORMACIÓN no lugar de
Montouto, parroquia de Cacheiras deste concello.---------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------5.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:--------------------------------a) Certificación nº 1 e única da obra "Ampliación saneamento Paraxó", redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de dous millóns novecentas noventa e
cinco mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------b) Certificación nº 1 e única da obra "Saneamento en Rego-Chaodorrío", redactada polo
enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de catro millóns cincocentas mil pts.---c) Certificación nº 1 e única da obra "Saneaento no Moucho", redactada polo enxeñeiro
D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de dous millóns novecentas noventa e cinco mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento sae da sala o Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco
Martínez.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- APROBACIÓN INICIAL PLAN PARCIAL SAU-4.- Vista a documentación contida no expediente que se tramita para a aprobación do plan parcial do sector SAU-4 de Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos tres membros asistentes, sendo o número legal
o de seis, acorda aprobar inicialmente o citado plan parcial así como o convenio que figura na
documentación presentada, dispoñéndose a súa exposición pública de maneira regulamentaria,
previa á aprobación definitiva.--------------------------------------------------------------------------------Volve a entrar na sala o Sr. Blanco Martínez.-----------------------------------------------------7.- CURSO DE POSGRAO PARA AXENTES DE EMPREGO.- A Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou aboa-las 100.000 pts. ás que ascende a matrícula do curso de posgrao para axentes de emprego organizado pola facultade de Ciencias económicas e empresariais da universidade da Coruña en colaboración coa Consellería de Familia e
promoción de emprego, muller e xuventude, a fin de que asista a el a axente de desenvolvemento
local deste concello.--------------------------------------------------------------------------------------------8.- CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Ó POLIDEPORTIVO DOS TILOS.- Tamén
por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou levar a cabo a construcción de
accesos ó polideportivo dos Tilos, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para contrata-la obra previa consulta con alomenos tres contratistas.--------------------------------------------------9.- LEVANTAMENTO TAQUIMÉTRICO DAS MARXES DA ESTRADA C-541.A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda levar a cabo o levantamento
taquimétrico e estudio de detalles no ámbito que sinala o plano de ordenación urbanística do
concello de Teo, en ámbalas dúas marxes da estrada C-541 nas súas fases primeira (pp.kk. 1,600
a 4,100) e segunda (pp.kk. 4,100 a 6,500), e contratarlle os anteditos traballos a "Acimut topografía e cartografía" no prezo total de un millón setecentas trinta e catro mil duascentas pesetas.-----10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 12 DE NOVEMBRO DE 1999.------------------------Na casa do concello de Teo, a doce de novembro de mil novecentos noventa e nove.---------Sendo as nove horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de cinco dos seus membros, sendo o número legal o de seis, a fin de celebra-la sesión extraordinaria convocada para este
día.---------------------------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D.
Manuel R. Cajaraville Campos.-----------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte -------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CERTIFICACIÓN DE OBRA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou aproba-la certificación nº 1 da obra "3ª fase da construcción do centro sociocultural e da terceira idade do concello de Teo, parcial IV", redactada pola arquitecta Dª Mercedes
Rosón Varela por importe de cincocentas mil pesetas.----------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as nove horas e quince
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 26 DE NOVEMBRO DE 1999.------------------------Na casa do concello de Teo, a vinteseis de
novembro de mil novecentos noventa e nove.------Sendo as doce horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de catro dos seus membros
no cuarto acordo e dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe nos restantes, a
fin de levar a cabo a sesión extraordinaria
convocada para este día.--------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------------------a) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "CRUCEIRO DO MONTE", gastos de materiais e de
asistencia de Yolanda Ares Brea a cursos de manualidades e bolillos (meses de novembro e decembro), vintetrés mil setecentas sesenta pesetas.---------------------------------------------------------b) A "PREVISIÓN ESPAÑOLA", pago de póliza de seguro da gardería dos Tilos, oitenta
e oito mil trescentas catorce pesetas.-------------------------------------------------------------------------c) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, mil oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------d) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, mil oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------e) A D. CARLOS OTERO CAJARAVILLE, suplidos por compra dunha lámpada MCM
para instalacións deportivas, mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------f) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, mil dez pesetas.-------------g) A Dª MARGARITA PORTELA BARREIRO, suplidos por compra dunha correa para
a máquina de coser do roupeiro municipal, catrocentas pesetas.----------------------------------------h) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de novembro), tres mil oitocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A "GESTETNER", por papel para fotocopiadoras, trinta mil catrocentas cincuenta pts.l) A "PAPELERÍA LENDA", por fotocopias para o concello, cinco mil cen pesetas.------m) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, cincuenta e
catro mil cincocentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------

n) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para a escola obradoiro,
vintenove mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, dez mil noventa e oito pesetas.----o) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, mil seiscentas setenta e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------p) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, cincuenta e unha mil
seiscentas setenta e tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------q) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, seis mil oitocentas trinta e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------r) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, tescentas cincuenta e sete mil
setecentas cincuenta e cinco pesetas.------------------------------------------------------------------------s) A FENOSA, por luz de escolas, duascentas vintecinco mil cincocentas nove pesetas.--3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. MANUEL HORACIO MONTES CARBAJAL, para construír unha vivenda
unifamiliar na finca nº 450-1 de Luou, situada en "Cascais"-Insua, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús E. Villar Quintás.-----b) A Dª FELICITAS MALLOU BELLO, para parcelación da finca nº 199 de Lucí,
situada en Pite, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
pola enxeñeira técnica agrícola Dª Felicitas Fernández Liñares.-----------------------------------------c) A D. JOSÉ LEAL PÉREZ, para parcelación da finca nº 88 de Reis, situada en Valiñas,
debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D.
Javier García Castelo.------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. LUCIANO BLANCO MARTÍNEZ, para limpeza, protección e pintado da terraza
do Hotel Congreso, situado en Montouto-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen que afecten á
estructura nin ás instalacións da edificación.---------------------------------------------------------------e) A Dª JOSEFA BUELA CRUCES, para construír un valado de 20 m/l, entre lindeiros,
na súa finca situada en Francos-Calo, debendo edificalo cumprindo as condicións xenéricas do
artigo 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.------f) A D. JESÚS PAZOS FERRO, para construír un valado de 100 m/l na finca 1006-2 de
Calo, situada en "Loureiro"-Mouromorto, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta; e coa obriga de cumpri-las condicións xenéricas do artigo 2.12
das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e cumpri-las
esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños) do título V das anteditas normas.------------g) A D. RAMÓN FRAGA LIÑARES, para segregación das fincas 604 r 605 de Luou,
situadas en Nespereira, debendo realizalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo enxeñeiro técnico agrícola D. Francisco Javier Bellett García.------------------------h) A "GAS GALICIA", para canalización da rede de gas na estrada C-541, en 145 m/l, ata
o acceso a "Parque Montouto" e 180 m/l na pista que dá acceso á antedita urbanización, debendo
cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------ Realiza-las obras consonte as condicións do informe da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.-------------------------------------------------------------------------------- Instalar en ambos lados da estrada C-541 dous tramos de tubería de PVC de 400 mm. de
diámetro por debaixo da canalización no punto de cruce da C-541 para os efectos de paso das
posibles canalizacións das diversas infraestructuras municipais.----------------------------------------- Repoñer en perfectas condicións o pavimento das vías públicas afectadas pola obra.------ Constituír en arcas municipais unha fianza por importe de 500.000 pts. para responder
do estado das vías públicas trala execución das obras.-----------------------------------------------------

- Comprometerse por escrito a asumi-lo custo que supoñan as posibles futuras modificacións da tubería e o custo dos arranxos necesarios, de maneira que o concello non teña que
aboar nunca ningunha cantidade por estes conceptos.-----------------------------------------------------Neste momento saen da sala os Sres. Blanco Martínez e Filloy Villar.------------------------4.- APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO SAU-4
DE CACHEIRAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos catro membros asistentes,
sendo o número legal o de seis, acordou aprobar inicialmente o proxecto de urbanización do
SAU-4 de Cacheiras, redactado polo arquitecto D. Francisco Otero Méndez e presentado por
"Mahía Santiago, S.L", debendo, consonte o art. 44.3 da Lei 1/1997 do Solo de Galicia, someterse a información pública e posteriormente, coas modificacións que fosen pertinentes, procederse
á súa aprobación definitiva.-----------------------------------------------------------------------------------Volven a entrar na sala os Sres. Blanco Martínez e Filloy Villar.------------------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE ESTABLECEMENTOS.------------------------a) Dada conta de escrito de Dª VISITACIÓN ÁLVAREZ FUENTEFRÍA, nº 2357 de data
02-12-98, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Restaurante de dous
garfos denominado "Don Pepe", situado en Montouto-Cacheiras, do que era titular D. Manuel
Oreiro Gómez, polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo
suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.-------------------b) Dada conta de escrito de D. MANUEL SEAGE NOVO, nº 2355 de data 17-11-99, no
que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar situado no local nº 44 do
centro comercial dos Tilos, do que era titular D. Manuel Gómez Noya, polo que solicita o
cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------------------6.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:-----------------------------------------a) Certificación única da obra "Plan de aforro enerxético 1999", redactada polo enxeñeiro
D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de dezanove millóns oitocentas oitenta e cinco mil
catrocentas trinta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------b) Certificación única da obra "Aforro enerxético en varios lugares", redactada polo
enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de catorce millóns novecentas corenta e
sete mil duascentas sesenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------7.- CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante nos expedientes, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª Milagros Carbia Troiteiro e
a Dª Amelia Riveiro Duro, as cales non deberán aportar ningunha cantidade para o citado fin.----Igualmente por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou deixar sobre a mesa, para
posterior estudio, o expediente de solicitude de axuda no fogar de Dª Soledad Vázquez Iglesias.--

8.- SEGURO DE MEMBROS DA CORPORACIÓN.- Vistas as propostas presentadas, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou contratar con "Nórdica Seguros, S.A."
unha póliza de seguro de vida e de hospitalización para os membros da corporación por un
importe total de dous millóns novecentas noventa e nove mil oitocentas corenta e sete pesetas.---Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas e cincuenta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 16 DE DECEMBRO DE 1999.-----------Na casa do concello de Teo, a dezaseis de
decembro de mil novecentos noventa e nove.------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de cinco dos seus membros, sendo o número legal o de seis, a fin de levar
a cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
este día.---------------------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D.
Mario Fandiño Pazos.-----------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, dúas mil sesenta e seis pesetas.---b) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para a escola obradoiro,
vintenove mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------c) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, corenta e
oito mil catrocentas trinta pesetas.---------------------------------------------------------------------------d) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por suscrición do concello (ano 2000), corenta e
dúas mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------e) A "COPYNINO", por fotocopias e encadernación de documentos, trece mil pesetas.---f) A "ALLIANZ-RAS", por seguro de responsabilidade civil do concello, duascentas oitenta e catro mil oitocentas sesenta e seis pesetas.---------------------------------------------------------g) A "ALLIANZ-RAS", por seguro multirrisco de oficinas, catrocentas cincuenta mil
oitocentas trinta e dúas pesetas.-------------------------------------------------------------------------------h) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, once mil seiscentas corenta e
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------i) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, dezasete mil
setecentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------l) A "LA UNIÓN MADRILEÑA", por concerto médico de funcionarios, duascentas
sesenta e sete mil novecentas cincuenta e seis pesetas.----------------------------------------------------

m) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe a Santiago co seu taxi, por
asuntos do departamento social, mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------n) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe a Santiago co seu taxi, por
asuntos do departamento social, mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------ñ) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe a Santiago co seu taxi, por
asuntos do departamento social, mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------o) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes a Santiago e Padrón co seu taxi, por
asuntos do departamento social, catro mil cincocentas pesetas.-----------------------------------------p) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono móbil da escola obradoiro, tres mil cen pts.--q) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por buxías para máquinas municipais, mil cincuenta pts.r) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, sesenta e
cinco mil dezasete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------s) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, doce mil
seiscentas vintecinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------------t) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, tres mil seiscentas vintecinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------u) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para vehículos municipais, cincuenta e sete mil catrocentas setenta e cinco pesetas.-----------------------------------------v) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por lavado e pezas de vehículos municipais, seis mil trescentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------x) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de escolas,
cento trinta mil cincocentas dezaseis pesetas.--------------------------------------------------------------z) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de centros
médicos, trinta e unha mil duascentas pesetas.-------------------------------------------------------------aa) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de edificios
municipais, sesenta e unha mil setecentas vinteoito pesetas.---------------------------------------------ab) A D. JAVIER SEIJO FERRO, por limpeza de caldeiras de calefacción e arranxos de
fontanería en escolas, cento setenta e tres mil oitocentas oitenta e catro pesetas.---------------------ac) A D. JAVIER SEIJO FERRO, por arranxo de mangueiras de beirarrúas de Igrexa-Calo e grifos de Igrexa-Lucí, corenta e nove mil oitocentas oitenta pesetas.------------------------------ad) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, novecentas cinco pts.-----Igualmente por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno aprobou as seguintes
facturas, correspondentes á escola obradoiro:--------------------------------------------------------------ae) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------af) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ag) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ah) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ai) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------al) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------am) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------an) A "TRANSPOLÍGONO, S.L.", por portes de correspondencia, dúas mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------añ) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza da nave de Lucí (mes de xuño),
dezasete mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------ao) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza da nave de Lucí (mes de xullo),
trece mil novecentas vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------

ap) A D. FERNANDO TARRÍO VILLAR, por punteiros, catro mil trescentas cincuenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------aq) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por vestiario para alumnos da escola obradoiro,
cincuenta e seis mil cincocentas noventa e unha pesetas.-------------------------------------------------ar) A "CEMIGA, S.A.", por alugueiro da fotocopiadora (mes de xullo), vintecinco mil
cincocentas vinte pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------as) A "CEMIGA, S.A.", por alugueiro da fotocopiadora (mes de agosto), vintecinco mil
cincocentas vinte pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------at) A "CEMIGA, S.A.", por alugueiro da fotocopiadora (mes de setembro), vintecinco mil
cincocentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------------au) A "CEMIGA, S.A.", por alugueiro da fotocopiadora (mes de outubro), vintecinco mil
cincocentas vinte pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------av) A "CEMIGA, S.A.", por alugueiro da fotocopiadora (mes de novembro), vintecinco
mil cincocentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------------ax) A D. MANUEL BOTANA GRANJA, por ferramentas de albanelería, trinta e nove
mil cincocentas corenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------az) A D. MANUEL BOTANA GRANJA, por material didáctico de carpintería, sesenta
mil cincocentas quince pesetas.-------------------------------------------------------------------------------ba) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por gasóleo para a furgoneta, once mil novecentas
setenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------bb) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por gasóleo para a furgoneta, vinteseis mil novecentas
sesenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------bc) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por gasóleo para a furgoneta, vintetrés mil oitocentas
sesenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------bd) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por aluguer de invernadeiro, mes de
outubro, vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.-------------------------------------------------be) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por aluguer de invernadeiro, mes de
setembro, vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.-----------------------------------------------bf) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por aluguer de invernadeiro, mes de
outubro, vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.-------------------------------------------------bg) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por aluguer de invernadeiro, mes de
xuño, vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.----------------------------------------------------bh) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por aluguer de invernadeiro, mes de
xullo, vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.----------------------------------------------------bi) A "TORNEIRO, S.A.", por aluguer de maquinaria, mes de setembro, duascentas
vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------------bl) A "TORNEIRO, S.A.", por aluguer de maquinaria, mes de xuño, duascentas
vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------------bm) A "TORNEIRO, S.A.", por aluguer de maquinaria, mes de xullo, duascentas
vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------------bn)A "TORNEIRO, S.A.", por aluguer de maquinaria, mes de agosto, duascentas
vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------------bñ) A "TORNEIRO, S.A.", por arranxo de maquinaria, vinteúnha mil catrocentas sesenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bo) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por aluguer de maquinaria de xardinería, mes
de setembro, trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pesetas.---------------------------------------bp) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por aluguer de formigoneira, mes de
setembro, nove mil catrocentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------------

bq) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por aluguer de maquinaria de xardinería, mes
de xuño, trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pesetas.--------------------------------------------br) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por aluguer de formigoneira, mes de xuño,
nove mil catrocentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------------------------bs) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por aluguer de maquinaria de xardinería, mes
de xullo, trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pesetas.--------------------------------------------bt) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por aluguer de formigoneira, mes de xullo,
nove mil catrocentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------------------------bu) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por aluguer de maquinaria de xardinería, mes
de agosto, trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pesetas.------------------------------------------bv) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por aluguer de formigoneira, mes de agosto,
nove mil catrocentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------------------------bx) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por aluguer de maquinaria de xardinería, mes
de outubro, trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pesetas.-----------------------------------------bz) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por aluguer de formigoneira, mes de outubro,
nove mil catrocentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------------------------ca) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por aluguer de maquinaria de xardinería, mes
de novembro, trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pesetas.--------------------------------------cb) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por aluguer de formigoneira, mes de
novembro, nove mil catrocentas vintecinco pesetas.------------------------------------------------------cc) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por aluguer de maquinaria de xardinería, mes
de decembro, trinta e seis mil trescentas noventa e cinco pesetas.--------------------------------------cd) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por aluguer de formigoneira, mes de
decembro, nove mil catrocentas vintecinco pesetas.-------------------------------------------------------ce) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por tubos de graxa, cincocentas pesetas.------cf) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por ferramenta, dezaoito mil duascentas
quince pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------cg) A "AUTOS BREA, S.L.", por aluguer de furgoneta, mes de xullo, cento vinteúnha
mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ch) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza da nave de Lucí, mes de
outubro, dezasete mil catrocentas pesetas.------------------------------------------------------------------ci) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por limpeza da nave de Lucí, mes de
setembro, trece mil novecentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------cl) A Dª HIDELINA CERUELO NIEVES, por material de oficina, seis mil cincocentas
setenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------cm) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de autobuses en viaxe de alumnos da escola
obradoiro, dezaseis mil cincuenta pesetas.------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A Dª ÁUREA PÉREZ RIAL, para construír un valado de 90 m/l, con postes e arame,
na finca nº 179 de Lucí, situada en Paredes, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta; e coa obriga de cumpri-las condicións xenéricas do art. 2.12 das
Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e as esixencias do
apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V.------------------------------------------------------b) A D. JUAN MANUEL ESTÉVEZ POLA, para construír un galpón agrícola de 20 m2
na finca nº 1941 de Calo, situada no Faramello, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar dos lindes da finca e de 15,50 metros do eixe da vía pública, e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable
NU, que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima ata o cumio non superior a

4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros
considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva.------------------------------------------------------------------------------------------------c) A Dª MANUELA ALBINA BARREIRO LIÑEIRAS, para arranxo do tellado, revestimento exterior e interior e substitución de nove ventáns, na súa vivenda situada en Chaodorrío
nº 9-Reis, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ, para arranxo da cuberta da súa vivenda situada en
Balcaide nº 66-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e
sen que afecten á estructura desta.----------------------------------------------------------------------------e) Á COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA U-8-C DOS TILOS, para levar a cabo a
reposición da cubrición do bloque U-8-C da antedita urbanización, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------f) A Dª ARGELINA GÓMEZ GARABOA E OUTRO, para segregación da finca nº
230-1-B do P.X.C.P. de Calo, segregando unha franxa de 50 m2 para engadirlla á finca nº 240 do
mesmo plano, de xeito que adquire a parcela mínima de 2.000 m2, debendo realiza-la segregación e a agrupación suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto
D. Jesús M. Carrillo Pena.-------------------------------------------------------------------------------------g) A D. RAMÓN REGUEIRO MOSTEIRO, para segregación das fincas 128 e 129 de
Cacheiras, situadas en "Revolteada", debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil.-------------------------------------h) A Dª MARÍA DEL CARMEN GALLEGO ÁLVAREZ, para modificación de vivenda
unifamiliar, para a que ten concedida licencia en data 26-06-1995, debendo realiza-las modificacións que pretende suxeitándose estrictamente ó proxecto de execución presentado, redactado
polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.------------------------------------------------------------i) A Dª ROCÍO LÓPEZ CARNEIRO e D. PABLO PRECEDO CEPEDA, para construír
unha vivenda unifamiliar na finca nº 1237 de Cacheiras, situada en Lamas, debendo edificala
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón
Varela.------------------------------------------------------------------------------------------------------------l) A D. LUIS RODRÍGUEZ GARCÍA E "GESTINFOR BUSINESS, S.L.", para
modificación de vivenda unifamiliar, para a que ten concedida licencia municipal, debendo
realiza-las modificacións que pretende suxeitándose estrictamente ó proxecto de execución
presentado, redactado polo arquitecto D. José Antonio Hernando Ezquerra.--------------------------m) A "TORAL & WONEMBURGER, S.L.", para acondicionamento do baixo cuberta
das vivendas que constrúe en Ameneiro-Calo, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Pena Rey, adaptado ás
condicións das ordenanzas vixentes no concello, sen modifica-lo volume da edificación.----------n) A D. RAMÓN SOUTO CANEDA e D. JOSÉ ESTURAO GARCÍA, para construír
catro edificios de vivendas e locais comerciais en Montouto-Cacheiras, debendo edificalos suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Luis Pereiro
Alonso e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------- Aporta-los escritos ós que fai referencia o art. 40 do Regulamento de xestión urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Formaliza-las cesións, aprobadas no estudio de detalle, dos espacios publicos de dotacións e viais, segundo o art. 180.3 do antedito Regulamento.--------------------------------------------ñ) A "GESPROCAR, S.L.", para construír un edificio de doce vivendas en San Sadurniño-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
polo arquitecto D. Pablo Costa Buján e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:-------------

- Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor da reparación de posibles danos
sobre e beirarrúas existentes, por importe de 200.000 pts.------------------------------------------------ Conecta-la rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto que
indique a compañía concesionaria "Aquagest, S.A.".-----------------------------------------------------4.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de Dª ANA MARÍA GONZÁLEZ DIZ, veciña de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a SALÓN DE
ESTÉTICA no local 14-15 do centro comercial Os Tilos , parroquia dos Tilos deste concello.----Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE ESTABLECEMENTOS.------------------------a) Dada conta de escrito de Dª SARA FUENTES PÉREZ, nº 2415 de data 29-11-99, no
que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar situado en Solláns-Calo, do
que era titular D. José Martínez Baleirón, polo que solicita o cambio de titularidade do citado
establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle o
cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------------------------------------------b) Dada conta de escrito de D. JOSÉ BENITO IGLESIAS LOUZAO, nº 2444 de data
02-12-99, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar de 4ª categoría
situado en Montouto-Cacheiras, do que era titular D. Manuel Currais Esparís, polo que solicita o
cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.-----------------------------------c) Dada conta de escrito de D. LINO PARAMÁ GONZÁLEZ, nº 2481 de data 10-12-99,
no que expón que o establecemento da súa propiedade dedicado a Café-Bar de categoría especial
situado en Cacheiras nº 69, do que era titular D. Antonio Meijide Boo, pasa a ser rexido por D.
Ramiro López Pereiro e D. Manuel Bello Vázquez, polo que solicita o cambio de titularidade do
citado establecemento a favor destes, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concede-lo cambio de titularidade que se solicita, debendo suxeitarse os novos titulares ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.-----------------------------------6.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta de escrito de "CONSTRUCCIONES
OÑIAL, S.L.", nº 1890, de 28-09-99, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que, mediante
aval de Banesto ten depositada por importe de 559.960 pts.como garantía definitiva da obra
"Construcción do centro sociocultural e da terceira idade do concello de Teo, 5ª fase", a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a devolución da antedita fianza,
por considerar que o expediente cumpre tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se
presentaron reclamacións na súa contra.--------------------------------------------------------------------7.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUNHA LICENCIA DE OBRAS.- Dada conta
de escrito de "Parque Montouto, S.A.", nº 2139 de data 20-10-1999, no que comunica a este
concello a venda á empresa "Construcciones y Promociones J. Díaz Fernández, S.L." das fincas
7285 de Montouto-Cacheiras, de 5.116 m2 e 66 do mesmo lugar, de 3.475,89 m2, así como dos

correspondentes proxectos básico e de execución e a licencia de obras outorgada pola Comisión
de Goberno o día 11-6-99 para a construcción de dous edificios de 24 vivendas e 25 prazas de
garaxe cada un, polo que solicita o cambio de titularidade da licencia de obras a favor do novo
dono das fincas, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concede-lo
cambio de titularidade da antedita licencia de obras a favor de "Construcciones y Promociones J.
Díaz Fernández, S.L.".-----------------------------------------------------------------------------------------8.- AXUDA NO FOGAR.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios
sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acorda deixar sobre a mesa, para ampliación de estudio, o
expediente de solicitude de axuda no fogar de Dª Soledad Vázquez Iglesias.-------------------------9.- REMANENTES DAS OBRAS DO F.C.L.-1999.- Dada conta de escrito da
Dirección Xeral de planificación económica e fondos comunitarios da Consellería de Economía e
Facenda, nº 14709 de data 29-11-99, no que solicita deste concello a documentación correspondente á obra ou obras a realizar cos remanentes (baixas na adxudicación) das obras incluídas para
este concello no Fondo de Cooperación Local-1999, e dado que a citada baixa ascende unicamente a 13.735 pts., resultantes da diferencia entre a cantidade concedida a este concello
(10.923.735 pts.) e o importe da adxudicación da obra (10.910.000 pts.), a Comisión de Goberno,
por unanimidade dos asistentes, acorda comunicarlle á Dirección Xeral de planificación económica e fondos comunitarios da Consellería de Economía e Facenda que, debido ó escaso importe
do remanente este concello non procederá a realizar a realizar ningunha obra con cargo a el.------10.- ESCRITO DE VECIÑOS DE ESPASANDE-LUOU.- Visto escrito de veciños de
Espasande-Luou, nº 2214 de data 29-10-99, no que solicitan se realice unha inspección das obras
de construcción de peche dunha finca situada en "Gandariña"-Luou, por sospeitarse que as anteditas obras invaden terreos municipais e mais un camiño de monte alí existente, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda solicitar do técnico superior proxectista especialista en topografía D. Amador Mato López que emita informe sobre a situación expresada no
mentado escrito.-------------------------------------------------------------------------------------------------11.- MELLORA DO AXARDINAMENTO DO PARQUE DE SAN SADURNIÑO.Visto informe emitido polo director da escola obradoiro en data 14 dos actuais sobre remodelación do sistema de rego do parque de San Sadurniño, que tería un custo de 635.000 pts. e aforraría o mantemento do rego do citado parque, que pasaría a ter custo 0, a Comisión de Goberno,
por unanimidade dos asistentes, acorda levar a cabo a modificación do sistema de rego do parque
de San Sadurniño segundo propón o antedito informe.---------------------------------------------------12.- INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ABASTECEMENTO DE AUGAS EN SAN
DOMINGO.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acordou contratar con D. Manuel Sobredo Miranda o subministro e colocación de 400
m/l de tubería para abastecemento de augas en San Domingo, incluso conexión á rede xeral e
arqueta, no prezo de cincocentas dúas mil cincocentas pesetas mailo I.V.E. correspondente.------13.- INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ABASTECEMENTO DE AUGA EN
REBORIDO (TRAMO MILLADOIRO-AS VIÑAS).- Tamén por unanimidade dos asistentes,
a Comisión de Goberno acordou levar a cabo a instalación de tubería de auga potable no borde da
excavación a realizar por Fomento, no tramo Milladoiro-As Viñas, segundo memoria redactada
polo arquitecto técnico municipal, obra que ten un presuposto total de contrata de un millón

setecentas catro mil cincocentas dezaoito pesetas, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do
concello para contrata-la citada obra, previa consulta con alomenos tres contratistas.---------------14.- SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PREVIA DE D. ÁNGEL PAZ GAGO
PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN SOLO NON URBANIZABLE.- Dada conta do expediente que se tramita a instancia de D. Ángel Paz Gago e outra
sobre solicitude de autorización previa para a construcción dunha vivenda en solo non
urbanizable sen especial protección en Torre-Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes e visto o informe do arquitecto técnico municipal, acorda remitir este expediente ós servicios xurídicos do concello a fin de que estes emitan informe sobre a posibilidade
de concesión da licencia de obras, tendo en conta que ata a data do informe técnico non se
presentaran nas oficinas municipais proxecto técnico nin solicitude de licencia de obras.----------15.- COMPRA DE CERCHAS PARA A NAVE MULTIUSOS DE LUCI.- Vistos os
presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou contratar con "PRECON, S.A.", o subministro e montaxe de 4 vigas, 301 m/l de correas e 25,7 m/l
de viga canalón, para construcción da cuberta da nave multiusos de Lucí, no prezo de un millón
quince mil pesetas mailo I.V.E. correspondente.-----------------------------------------------------------16.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
quince minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 23 DE DECEMBRO DE 1999.-----------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintetrés de
decembro de mil novecentos noventa e nove.------Sendo as doce horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.---Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------------------a) A FENOSA, por luz de escolas, cincocentas corenta mil oitocentas noventa e tres pts.-b) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfonos móbiles, corenta e nove mil setecentas vinte
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, cinco mil cincocentas cincuenta e oito pts.--d) A FENOSA, por luz de escolas, cento sesenta e unha mil duascentas corenta e tres pts.e) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por obras no parque de Vilar de Francos, oitocentas sesenta e tres mil setecentas corenta e dúas pesetas.----------------------------------------------f) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por obras de canalización de pluviais en Vilar
de Francos, corenta e dúas mil catrocentas setenta e seis pesetas.---------------------------------------g) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por obras de canalización de pluviais en Ameneiro, duascentas trinta e dúas mil setecentas corenta e dúas pesetas.----------------------------------h) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por obras en Casalonga e Osebe, cincuenta e
dúas mil oitenta e catro pesetas.------------------------------------------------------------------------------i) A "MONGÁS", por arranxos efectuados en edificios escolares, vinteseis mil seiscentas
sesenta e tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------l) A "RESTAURANTE PAMPÍN", por xantar servido á corporación municipal, trescentas noventa mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------m) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da escola obradoiro, dezanove mil seiscentas
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------n) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, tres mil oitenta e unha pesetas.----------------ñ) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, cinco mil cento cincuenta e nove pesetas.----

o) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, sete mil seiscentas oitenta e seis pesetas.----p) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, catorce mil seiscentas cinco pesetas.---------q) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, cinco mil duascentas trece pesetas.-----------r) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, sete mil oitocentas corenta e sete pesetas.----s) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, dezaoito mil catrocentas catorce pesetas.----t) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, cento noventa e nove mil seiscentas sesenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------u) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de decembro), tres mil oitocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------v) A "VÁZQUEZ PARAMÁ, S.L.", por obras no centro sociocultural de Teo, tres
millóns trescentas trinta e dúas mil seiscentas oitenta pesetas.------------------------------------------x) A "CONREFU", por obras no local de Correos da Ramallosa, catrocentas vinte mil
cento setenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------------z) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, corenta e oito mil seiscentas tres pesetas.----aa) A FENOSA, por alumado público, catro mil noventa pesetas.-----------------------------ab) A FENOSA, por alumado público, cento dezanove mil cento noventa e unha pesetas.ac) A FENOSA, por luz de escolas, duascentas sesenta e cinco mil setenta e dúas pts.----ad) A FENOSA, por alumado público, mil duascentas trinta pesetas.-------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA FREIRE, para ampliación en 12 m2 do garaxe
existente e reposición de tella da súa vivenda en 50 m2, na finca nº 260 de Calo, situada en
Cabovila, debendo realiza-las obras na vivenda sen modifica-lo volume actual da edificación e
sen que afecten á estructura desta, e retranquea-lo galpón 3 metros a lindeiros e 8 metros ó eixe
da pista, debendo cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións
adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa,
cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de
cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a
calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva.------------------------------b) A D. JESÚS SÁNCHEZ BARREIRO, para construír unha beirarrúa na súa leira
situada en Vilar do Medio-Calo, debendo construíla dunha largura máxima de 90 cm. e a unha
cota máxima de 5 cm. sobre o pavimento actual do camiño.---------------------------------------------c) A "UNIÓN-FENOSA", para canalización para subministro de enerxía eléctrica pola
estrada C-541 en Montouto, debendo suxeitarse ás seguintes condicións:------------------------------ Contar coa autorización da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda
para o tramo da estrada C-541.-------------------------------------------------------------------------------- No tramo da antedita via pública, instalarase a canalización polo borde da calzada
próximo o bordelo prefabricado existente, respectando a sección tipo das Normas subsidiarias
vixentes no referente ás vías da zona urbana.---------------------------------------------------------------- Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións.--------------------------------------------------d) A "UNIÓN-FENOSA", para canalización para subministro de enerxía eléctrica a unha
vivenda da calle Sabugueiro, nos Tilos, para liña de baixa tensión, cruzando a rúa, coa obriga de
suxeitarse ás seguintes condicións:---------------------------------------------------------------------------- Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións, no mesmo material có existente, reforzando a canalización con formigón.--------------------------------------------------------------------------- Instalar unha tubería complementaria na mesma gabia para outros usos municipais, de
PVC e dun diámetro mínimo de 160 mm.------------------------------------------------------------------- Constituír en arcas municipais unha fianza polo importe de 50.000 pts. para garanti-la
reposición de pavimentos.-------------------------------------------------------------------------------------e) A Dª BEATRIZ VÁZQUEZ TALLÓN, para construír un galpón de 12 m2 na finca nº
35 de Ramallosa-Lucí, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros a contar dos lindeiros

da finca e 8 metros ó eixe da pista e coa obriga de cumpri-las condicións das Normas subsidiarias
no referente a edificacións adxectivas, que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non
superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva.-----------------------------------------f) A D. ANDRÉS RUANOVA FRAGA, para construír unha nave para almacén nas fincas 48-49-50-51-55 de Calo, debendo edificala á distancia mínima de 3 metros a contar dos lindes con outras leiras e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Carlos Guerrero González e coa obriga de tramitar expediente independente para a actividade que se pretenda desenvolver nesta edificación.-g) A D. MANUEL FUENTES PAZ E Dª CELIA LÓPEZ DÍAZ, para construír unha
vivenda unifamiliar na súa finca situada en Cornide-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Ignacio Hermo Túñez.----------------h) A D. FERNANDO VIQUEIRA ANDRADE, para construír un valado de 126 m/l na
finca nº 1427 de Calo, situada en "A Binga", debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a
contar do eixe da pista situada ó sur e á distancia sinalada pola Consellería de Cultura con
respecto ó camiño de Santiago que discorre polo norte, situando a base do muro á mesma altura
cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o
treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta, e coa obriga de dar cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de
muro de fábrica, e cumpri-las esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V
das citadas Normas.--------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. MANUEL FERNÁNDEZ GROBAS, para construír unha rampa de 20 m/l para
acceso á finca "Agro da Taberna", situado en Igrexa-Luou, debendo situa-lo pavimento nivelado
á mesma altura có firme da vía pública entre o borde desta e o cerramento da pista, instalar unha
tubería de 40 cm. de diámetro separada da estrada á distancia que lle sinale a Excma. Deputación, a unha cota inferior ó pavimento, con arquetas intermedias de rexistro, e coa obriga de
contar con autorización da Excma. Deputación Provincial.----------------------------------------------l) A D. JOSÉ LEAL PÉREZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada
en Valiñas-Reis, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
polo arquitecto D. Javier García Castelo.-------------------------------------------------------------------m) A D. SANTIAGO ESCRIBANO CAJARAVILLE, para construír unha vivenda
unifamiliar na súa leira situada en Rarís, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.---------------------------------4.- DENEGACIÓN DE LICENCIA DE OBRAS.- Examinado o expediente instruído
en virtude de instancia de D. JOSÉ CASTRO MUJICO, nº 1729 de 16-08-1999, na que solicita
licencia para instalación dun forno crematorio no interior do "Tanatorio Montouto", e vistos os
informes xurídico e técnico que constan nel, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
denega-la licencia que se solicita, por entender que a instalación do forno crematorio é
incompatible cos usos da zona onde se pretende instalalo e por non poder autorizarse como
instalación accesoria do tanatorio, ó afectarlle a este as limitacións das instalacións fóra de
ordenación contidas no art. 58 da L.S.G.--------------------------------------------------------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de "LAVADO Y ENGRASE MARDIN, S.L.", nº 2541 de data 21-12-99, no que expón
que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a taller mecánico situadoen Catro Camiños
(Pedra-Recesende), do que era titular D. Samuel Mosquera Ferro, polo que solicita o cambio de
titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda

concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións
baixo as que foi concedida a primitiva
licencia.------------------------------------------------------------6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas e cincuenta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 4 DE XANEIRO DO 2000.----------------Na casa do concello de Teo, a catro de
xaneiro do dous mil.------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de cinco dos seus
membros, sendo o número legal o de seis, a fin de
levar a cabo a sesión ordinaria supletoria
convocada para este día.--------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D.
José Manuel Neira Picallo.-----------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado, e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------------------a) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por obras en Ameneiro, catrocentas corenta mil
catrocentas trece pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------b) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por obras en Francos e Osebe, duascentas trinta
e dúas mil setecentas corenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------c) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por obras en Francos, un millón catrocentas
oitenta e dúas mil seiscentas vintecinco pesetas.-----------------------------------------------------------d) A "JOYFRA ALUMINIOS, S.L.", por obras na escola e casa de Pontevea, un millón
novecentas noventa e cinco mil duascentas pesetas.-------------------------------------------------------e) A D. MANUEL ÁNGEL TOUCEDA TOUCEDA, por obras no local social de Teo,
dous millóns cento sesenta e nove mil duascentas pesetas.-----------------------------------------------f) A "ILUMINACIONES SOUTO", por instalación de megafonía en escolas deportivas,
cento catro mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------g) A "ILUMINACIONES SOUTO", por instalación de megafonía na festa do cabalo,
cento catorce mil duascentas sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------h) A "ILUMINACIONES SOUTO", por instalación do equipo de luces no festival folk,
cento oitenta e seis mil cento oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------i) A "PROVISCA, S.L.", por perforación dun pozo de barrena en Viduído, cento sete mil
oitocentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------

l ) A D. ANTONIO RAMA GONZÁLEZ, suplidos por dereitos de acometida eléctrica ó
polideportivo dos Tilos, vintedúas mil noventa e oito pesetas.------------------------------------------m) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ, S.L.", por obras realizadas nos colexios de Calo e a
Ramallosa, cento vintedúas mil oitocentas setenta e cinco pesetas.-------------------------------------n) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ, S.L.", por construcción dun stand desmontable, reixas
para a obra de Santa Eufemia e tubos para o colexio da Ramallosa, trescentas dúas mil setenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A "GALVEN INFORMÁTICA, S.L.", por arranxo dun ordenador do concello, seis mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------o) A "GALVEN INFORMÁTICA, S.L.", por subministro dunha tarxeta gráfica, un
módem e outro material informático, cincuenta e unha mil duascentas pesetas.----------------------p) A "GALVEN INFORMÁTICA, S.L.", por diskettes, mil trescentas pesetas.-------------q) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais para obras no parque dos Tilos e nos colexios
de Calo e Ramallosa, corenta e nove mil noventa pesetas.-----------------------------------------------r) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais para obras no sendeiro dos Tilos e en edificios
escolares, cincuenta e oito mil setecentas setenta pesetas.------------------------------------------------s) A D. JOSÉ TEO AMATE, por materiais para obras en Vilar de Calo, local da antiga
escola de Solláns e colexios dos Tilos e a Ramallosa, sesenta e oito mil cento trinta e nove pts.--t) A "VIPROGA, S.A.", por servicio de seguridade e vixiancia para a feira do San Martiño, setenta e oito mil oitocentas vintedúas pesetas.--------------------------------------------------------u) A "ALQUIMAO, S.L.", por aluguer de maquinaria para a escola obradoiro, cento
corenta e dúas mil seiscentas noventa e dúas pesetas.-----------------------------------------------------v) A "ALQUIMAO, S.L.", por aluguer de maquinaria para a escola obradoiro, cento
dezanove mil seiscentas oitenta e nove pesetas.------------------------------------------------------------x) A "ALQUIMAO, S.L.", por aluguer de maquinaria para a escola obradoiro, cento
corenta e nove mil oitocentas corenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------z) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por acondicionamento da masa común de
Santa Eufemia, cincuenta e seis mil oitocentas corenta pesetas.-----------------------------------------aa) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en Coira e Lucí,
dous millóns duascentas oitenta mil trescentas vinteoito pesetas.---------------------------------------ab) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por asfaltados en Coira, Vilar de Calo e
Outeiro-Reis, rasanteo de estrada en Lucí e no camiño de Mercanoroeste á Póboa e limpeza de
cunetas no tramo da Burga a Vilar-Teo, tres millóns setecentas dezanove mil cincocentas catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ac) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación nº 1 da obra "Saneamento en
Campelos" (P.I.E.L.-99), dous millóns catrocentas catorce mil cento oitenta pesetas.---------------ad) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación nº 1 da obra "Saneamento en
Areosa" (P.I.E.L.-99), dous millóns catrocentas noventa e dúas mil oitocentas trinta e dúas pts.--ae) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación nº 1 da obra "Saneamento en
Lucí" (P.I.E.L.-99), tres millóns seiscentas trinta e seis mil oitocentas corenta e oito pesetas.-----af) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras na pista de acceso a Mercanoroeste, tres millóns seiscentas setenta e oito mil oitenta e sete pesetas.--------------------------------ag) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en Cornide,
Texexe, Cacheiras, Póboa, Portoameneiro e pista de acceso a Mercanoroeste, duascentas dezaoito mil setecentas sesenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------ah) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por arranxo de pistas e/ou sinalización
horizontal en Ribas, Laña, Raxó e Vilar de Calo, dous millóns trinta e unha mil seiscentas unha
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ai) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por rasanteos e obras nos campos de
fútbol de Bamonde e Pontevea e no campo do San Martiño, cento oitenta e seis mil cento oitenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------al) A D. SERAFÍN CASTELAO VARELA, por limpeza e estendido de zahorra no campo
do San Martiño, cincuenta e seis mil pesetas.---------------------------------------------------------------

am) A "TALLERES MOSTEIRO", por arranxo da Renault Express do concello, cincuenta e dúas mil cento sesenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------an) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxo de calefaccións de escolas, cento cincuenta e sete
mil novecentas noventa e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------añ) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería e electricidade en edificios municipais, escolas e centro de saúde de Pontevea, duascentas trinta e oito mil duascentas sesenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ao) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por arranxo de maquinaria da escola obradoiro, vintecinco mil duascentas oitenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------ap) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por arranxo da desbrozadora, cento quince
mil catrocentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------------aq) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por arranxo do tractor e da desbrozadora,
cento doce mil cincocentas setenta e dúas mil pesetas.---------------------------------------------------ar) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por rotulación do coche da policía local e de tres
formigoneiras e corrección de rótulos de Santa Eufemia e da ponte da Dorna, corenta e cinco mil
cincocentas oitenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------as) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por dous rótulos para o vertedeiro, sesenta e nove
mil oitocentas trinta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------at) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por catro rótulos para os Tilos, cento nove mil
oitocentas cincuenta e dúas pesetas.-------------------------------------------------------------------------au) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por dous rótulos para obras, sesenta e nove mil
seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------av) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por cinco pancartas para a festa do cabalo, cento
cinco mil duascentas doce pesetas.---------------------------------------------------------------------------ax) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por dous rótulos para obras, trinta e catro mil oitocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------az) A D. MANUEL CASAL PÉREZ, por un rótulo para o concerto de música tradicional,
cincuenta e oito mil trescentas corenta e oito pesetas.-----------------------------------------------------ba) A "INVERSIONES VEMEX, S.L.", por desbroces en pistas de Rarís, Luou e Reis,
novecentas corenta e sete mil setecentas vinte pesetas.---------------------------------------------------bb) A "TRANSPORTES OCHOA", por portes de "Miniland, S.A." para o departamento
social, tres mil duascentas vintecatro pesetas.--------------------------------------------------------------bc) A "ÓPTICA LÁZARO", por cristais graduados para as gafas de D. Jesús Naveira
Vázquez, trinta e catro mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------bd) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por instalación de abastecemento de auga
en Ribeira-Cacheiras, un millón trescentas noventa mil oitenta e seis pesetas.------------------------be) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por obras no desvío do río Tinto,
catrocentas trinta e unha mil oitocentas setenta e tres pesetas.-------------------------------------------bf) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Santa Eufemia,
duascentas oitenta e nove mil trescentas vinteúnha pesetas.---------------------------------------------bg) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Cornide, sesenta e
unha mil setecentas trinta e tres pesetas.--------------------------------------------------------------------bh) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Vilar de Francos,
dezaoito mil duascentas noventa e seis pesetas.------------------------------------------------------------bi) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Vilar de Calo, cento
oitenta e cinco mil duascentas pesetas.----------------------------------------------------------------------bl) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Montouto e San
Sadurniño, seiscentas dezasete mil trescentas trinta e cinco pesetas.------------------------------------

bm) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Campos-Teo,
trescentas sesenta e oito mil novecentas cincuenta e sete pesetas.---------------------------------------bn) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Montouto, sesenta e
unha mil setecentas trinta e tres pesetas.--------------------------------------------------------------------bñ) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Santa Eufemia, trinta
mil oitocentas sesenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------bo) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Vilar de Calo, seiscentas sesenta e nove mil trescentas vinteúnha pesetas.--------------------------------------------------bp) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Santa Eufemia, duascentas trinta e tres mil setecentas trinta e unha pesetas.---------------------------------------------------bq) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Vilar de Calo, trescentas noventa e tres mil noventa e catro pesetas.---------------------------------------------------------br) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Eo dos Menecos, trinta e unha mil oitocentas setenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------bs) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Santa Eufemia,
sesenta e tres mil setecentas corenta e catro pesetas.------------------------------------------------------bt) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Eo dos Menecos,
duascentas sesenta e cinco mil seiscentas catro pesetas.--------------------------------------------------bu) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Lampai, setenta e
catro mil trescentas sesenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------bv) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote para obras en Oza, dúas mil cento
once pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------bx) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote para obras nos Tilos, catro mil trescentas sesenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------bz) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra para obras en Campos-Teo, seis mil
setecentas oitenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------ca) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra para obras na carballeira de Francos,
cincuenta e dúas mil oitocentas noventa e nove pesetas.--------------------------------------------------cb) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra para obras en Casalonga, trece mil
cincocentas setenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------cc) A "VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.", por lunas, vidros e espellos colocados nos
colexios de Francos, Bamonde e Ramallosa, sesenta e seis mil trescentas oito pesetas.-------------cd) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ, S.L.", por
instalación de alumeado dunha árbore no parque dos Tilos, sesenta e nove mil seiscentas pesetas.
ce) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ, S.L.", por retirada
de postes no tramo da estrada de Catro Camiños ós Verxeles, un millón cento cincuenta e seis
mil setecentas vintetrés pesetas.------------------------------------------------------------------------------cf) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", certificación única da obra
"Saneamento en Rego-Chaodorrío", catro millóns cincocentas mil pesetas.---------------------------cg) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", certificación única da obra
"Saneamento no Moucho", dous millóns novecentas noventa e cinco mil pesetas.-------------------ch) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", certificación única da obra
"Ampliación saneamento en Paraxó", dous millóns novecentas noventa e cinco mil pesetas.------ci) Ó MESÓN PAZOS MÉNDEZ, por un viño español, dezaoito mil pesetas.--------------cl) Ó MESÓN PAZOS MÉNDEZ, por invitación servida a asistentes ó curso de xestión
empresarial, corenta mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------cm) Ó RESTAURANTE "LOS ROBLES", por un viño español servido a personal e
alumnos da escola obradoiro durante a visita de persoal da Consellería, cento trinta e tres mil
setecentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------cn) Ó RESTAURANTE "LOS ROBLES", por xantar de clausura da escola obradoiro,
trescentas corenta e dúas mil catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------cñ) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por asfaltado en pistas de acceso a Coira-Reis, catro millóns novecentas vinteseis mil vintesete pesetas.------------------------------------------

co) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación nº 2 da obra "Saneamento en
Lucí" (P.I.E.L.-99), novecentas setenta e tres mil cento cincuenta e dúas pesetas.-------------------cp) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación nº 2 da obra "Saneamento en
Areosa" (P.I.E.L.-99), setecentas sete mil cento sesenta e oito pesetas.--------------------------------cq) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", certificación nº 2 da obra "Saneamento en
Campelos" (P.I.E.L.-99), seiscentas oitenta e cinco mil oitocentas vinte pesetas.--------------------cr) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por alargamento da estrada da Ramallosa
ó vertedeiro de lixo, setecentas oitenta e oito mil oitocentas pesetas.-----------------------------------cs) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por recheo da estrada da Ramallosa ó
vertedeiro de lixo, catro millóns seiscentas catorce mil catrocentas oitenta pesetas.-----------------ct) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos na estrada da
Ramallosa ó vertedeiro de lixo, cento setenta e unha mil catrocentas corenta e oito pesetas.-------cu) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por estendido e compactado de zahorra
na estrada da Ramallosa ó vertedeiro de lixo, un millón seiscentas cincuenta e seis mil catrocentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------cv) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bacheo, asfaltado de pistas e/ou
limpeza de cunetas nas pistas de Luou ó cruce de Lampai, Trasellas, Bouñou, Igrexa-Calo,
Freiría, Monteselo, Vieiro, Pedreira, Pazos e San Domingo, campo de festa de Teo, accesos ó
centro sociocultural da Ramallosa e aparcadoiro trala igrexa de Calo, dous millóns doce mil
sesenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------cx) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en San Domingo,
un millón duascentas vinteseis mil trescentas cincuenta e dúas pesetas.-------------------------------cz) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras nos accesos a Casaldomiro,
dous millóns cento sesenta e dúas mil trescentas trinta e sete pesetas.---------------------------------da) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras no aparcadoiro e na pista de
acceso ó polideportivo dos Tilos, catro millóns trescentas corenta e catro mil cincocentas vinte
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------db) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza de cunetas no Espiño (Calo),
traballos de pá no campo da festa de Teo, acondicionamento da pista de acceso ós chalets de
Monte-Cacheiras, limpeza de cunetas na pista de Loureiro á Sobreiriña, colocación de cartel nos
Tilos, bacheo de Raxó á ponte das Cabras e a Cobas e acondicionamento do acceso ó parque
infantil da igrexa dos Tilos, un millón catrocentas mil trescentas cincuenta e dúas pesetas.--------dc) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por canalización de pluviais en Mazas, un
millón trinta e cinco mil vintecatro pesetas.----------------------------------------------------------------dd) A "ORVISAHOUSE", por abono e plantas para xardíns feitos por alumnos da escola
obradoiro, trinta e dúas mil duascentas sesenta e unha pesetas.-----------------------------------------de) A "ORVISAHOUSE", por abono e plantas para xardíns feitos por alumnos da escola
obradoiro, trinta e dúas mil cen pesetas.---------------------------------------------------------------------df) A "ORVISAHOUSE", por abono e plantas para xardíns feitos por alumnos da escola
obradoiro, sesenta e dúas mil cento catorce pesetas.------------------------------------------------------dg) Á "RESIDENCIA PUENTEVEA", por estancia de Dª Perfecta Martínez Barros,
dezasete mil cento vinte pesetas.-----------------------------------------------------------------------------dh) A "ASISTENCIA FOGAR DE TEO", por servicio de axuda a domicilio, mes de
decembro, trescentas noventa e cinco mil novecentas pesetas.------------------------------------------di) A Dª MARÍA ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de Pontevea, meses de outubro, novembro e decembro, cento vinte mil pesetas.-------------------------------dl) A D. ENRIQUE MAREQUE FREIRE, por hipoclorito para escolas, oito mil cincocentas vinteseis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------

dm) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza do departamento da policía local, meses
de outubro, novembro e decembro, vinteúnha mil pesetas.-----------------------------------------------dn) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, corenta e sete mil trescentas oitenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------dñ) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, un millón
setenta e cinco mil setecentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------do) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono móbil da escola obradoiro, cinco mil
trescentas sesenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------dp) A "MADERAS BASTAVALES", por pinot, oito mil duascentas vintecinco pesetas.-dq) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por medallas, pelotas, rede de baloncesto e un
bombín, oitenta e oito mil setenta pesetas.------------------------------------------------------------------dr) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais para a piscina dos Tilos, vinteúnha mil
cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------ds) A D. BENJAMIN VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ, provisión de fondos para o
xuízo de cognición contra D. Manuel Carneiro Gallego e outros, vintecinco mil pesetas.----------dt) A "EXCLUSIVAS VILA", por recarga de extintores de escolas, duascentas dezanove
mil trescentas trinta e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------du) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, cento oito mil setecentas setenta e tres pts.
dv) A "EXCLUSIVAS VILA, S.L.", por mantemento da alarma do concello, trinta e unha
mil novecentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------dx) A "MULTICENTRO PERNAS", por productos de aseo para o concello, novecentas
sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------dz) A "MULTICENTRO PERNAS", por alimentos para o departamento social, trinta e
cinco mil trescentas trinta e sete pesetas.--------------------------------------------------------------------ea) A "MULTICENTRO PERNAS", por alimentos e productos de hixiene para o departamento social, once mil cento cincuenta e dúas pesetas.-------------------------------------------------eb) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no colexio de Calo, sesenta e
tres mil catrocentas vinteoito pesetas.-----------------------------------------------------------------------ec) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no colexio de Calo, cento trinta
e unha mil cento sesenta e sete pesetas.---------------------------------------------------------------------ed) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no colexio de Calo, noventa mil
catrocentas cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------ee) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no colexio de Calo, cento trinta
mil duascentas cincuenta e nove pesetas.-------------------------------------------------------------------ef) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras en Santa Eufemia, trescentas
corenta e unha mil seiscentas corenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------eg) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no centro cultural de Teo, duascentas vintedúas mil trescentas noventa e dúas pesetas.--------------------------------------------------eh) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras na escola de Reis e para acondicionamento da carballeira de Francos para celebración da festa do cabalo, noventa e catro mil
sesenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ei) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras na pista de Campos, escola de
Rarís e outras, cento cincuenta e cinco mil novecentas vintecinco pesetas.----------------------------el) A "MELLA CALVO, S.L.", por portes de materiais para obras, duascentas trinta e
catro mil trescentas setenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------em) A "ABOGADOS ASESORES, S.C.", honorarios por recurso de lesividade, cento
setenta e oito mil seiscentas corenta pesetas.---------------------------------------------------------------en) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras en Vilar de Calo, cento corenta e
oito mil cento oitenta e oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------eñ) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras en Vilar de Calo, cento sesenta e
sete mil cento trinta e tres pesetas.---------------------------------------------------------------------------eo) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras en Vilar de Calo, un millón
sesenta e unha mil trescentas oitenta e oito pesetas.--------------------------------------------------------

ep) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras nos Tilos, cento once mil
noventa e nove pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------eq) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no colexio da Ramallosa,
noventa e oito mil cincocentas sesenta e catro pesetas.---------------------------------------------------er) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no colexio da Ramallosa, cento
vinte mil catrocentas cincuenta e nove pesetas.------------------------------------------------------------es) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no colexio da Ramallosa e na
piscina dos Tilos, sesenta e dúas mil seiscentas oitenta e oito pesetas.---------------------------------et) Á "EMPRESA SEOANE", por un servicio de autobuses a Santiago, trinta e dúas mil
cen pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------eu) Á "EMPRESA SEOANE", por dous servicios de autobuses a Lavacolla con alumnos
do colexio da Ramallosa, trinta e dúas mil cen pesetas.--------------------------------------------------ev) A SOGAMA, por tratamento do lixo do concello, mes de novembro, novecentas
oitenta e sete mil catrocentas vintenove pesetas.-----------------------------------------------------------ex) A "ALBACOPI", por material informático, quince mil seiscentas oitenta e tres pts.---ez) A "COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO", por equipos Motorola, cargadores,
fundas, micros, estación repetidora completa e equipo móbil, un millón cento oitenta e seis mil
cincocentas noventa e nove pesetas.-------------------------------------------------------------------------fa) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga para escolas, mil setecentas trinta e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------fb) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga e materiais para escolas, trinta e unha mil
cento corenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------fc) A "RADIO OBRADOIRO", por publicidade do concello, vintenove mil pesetas.------fd) A "TALLERES MARCELINO", por arranxo dun vehículo do concello, corenta e sete
mil sesenta e unha pesetas.------------------------------------------------------------------------------------fe) A "ALBACOPI", por material informático, setenta e sete mil duascentas sesenta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ff) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por lámpadas e unha caixa de ferramentas, catro mil
duascentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------------fg) A "RADIO POPULAR-COPE", por difusión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------fh) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta e dúas mil cento
trinta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------fi) A "CARPINTERÍA SANROFER", por instalación dun parque infantil no Faramello,
setecentas oitenta e oito mil oitocentas pesetas.------------------------------------------------------------fl) A "CARPINTERÍA SANROFER", por reforma do parque infantil do colexio de Reis,
noventa e dúas mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------fm) A "QUIMICA 2000", por grava para accidentes BC-2504, corenta e tres mil cento
cincuenta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------fn) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por abastecemento de auga, 3º trimestre de 1999,
oito millóns cincocentas oitenta e unha mil catrocentas noventa e dúas pesetas.---------------------fñ) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por alcantarillado, 3º trimestre de 1999, catro
millóns seiscentas trinta e nove mil corenta e unha pesetas.---------------------------------------------fo) A "AQUAGEST, S.A.", por obras de abastecemento de auga a Penelas, un millón
setecentas oitenta e dúas mil trescentas corenta e nove pesetas.-----------------------------------------fp) A "AQUAGEST, S.A.", por obras de alcantarillado en San Domingo, trescentas
oitenta e seis mil cento sesenta e catro pesetas.------------------------------------------------------------fq) A "AQUAGEST, S.A.", por acometida e contador de auga para a piscina de Luou,
cento vintenove mil cincocentas noventa e oito pesetas.---------------------------------------------------

fr) A "AQUAGEST, S.A.", por ampliación de redes de auga potable en Guldrís e Sisto,
trescentas trinta e sete mil seiscentas setenta e seis pesetas.----------------------------------------------fs) A "AUTOS BREA, S.L.", por alugueiro da furgoneta da escola obradoiro, meses de
outubro, novembro e decembro, catrocentas oitenta e sete mil duascentas pesetas.------------------ft) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, por defensa do concello en querela criminal
formulada polo Padroado do Cemiterio de Luou, noventa e tres mil oitocentas trinta e catro pts.-fu) A D. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ TORRES, por vintecinco metopas, duascentas noventa
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------fv) A "OTERO MATERIAL DEPORTIVO", por equipamento das pistas municipais dos
Tilos e Recesende, cincocentas oitenta e catro mil seiscentas corenta pesetas.------------------------fx) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de autobuses para viaxe da terceira idade a
Oporto, cento sesenta mil cincocentas pesetas.-------------------------------------------------------------fz) A D. MARCOS LÓPEZ, por levantamentos topográficos en varios lugares, dous millóns setecentas trinta e sete mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------ga) A "CASA CARBOEIRA", por aluguer de carpa para a feira do San Martiño, duascentas trinta e dúas mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------gb) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, cincocentas oitenta e dúas mil seiscentas noventa e nove pesetas.-------------------------------------------------gh) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, cento
cincuenta e unha mil duascentas vintesete pesetas.--------------------------------------------------------gi) A "LOBELLE, S.L.", por aluguer de vehículo para extinción de incendios forestais,
mes de setembro, duascentas tres mil pesetas.--------------------------------------------------------------gl) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por instalación dun parque infantil en Sestelo, setecentas corenta e dúas mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------gm) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por instalación dun parque infantil en
Penelas, oitocentas corenta e seis mil oitocentas pesetas.------------------------------------------------gn) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por instalación de dous parques infantís no
colexio de Calo, un millón trescentas cinco mil pesetas.-------------------------------------------------gñ) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por arranxo do parque infantil do colexio da
Ramallosa, cincuenta e oito mil pesetas.--------------------------------------------------------------------go) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por arranxo do parque infantil de Santa
Eufemia, cento cincuenta e seis mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------gp) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por mantemento e substitución de cables e
madeiras no parque dos Tilos, dezanove mil trescentas catro pesetas.----------------------------------gq) A "GALICIA EN EL MUNDO", renovación do convenio "Galicia municipal" para
1999-2000, duascentas corenta e tres mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------3.- SUBVENCIÓN.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno
acordou concederlle ós comerciantes do centro comercial "Os Tilos" unha subvención de cen mil
pesetas para celebración da cabalgata de Reis.-------------------------------------------------------------4.- CONSTRUCCIÓN DUN MURO EN VILAR DE FRANCOS.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou contratarlle a
"Excavaciones Ovidio, S.L." a construcción dun muro de pedra no parque de Vilar de Francos no
prezo total de un millón catrocentas oitenta e dúas mil seiscentas vintecinco pesetas.---------------5.- CONCESIÓN DE TARXETA DE MINUSVÁLIDO.- Visto escrito de D. Salustiano Veiga Cotarelo, nº 2539 de 21-12-99, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de minusválido.------------------------------------------------------------------------6.- PRIORIZACIÓN DE OBRAS DA ANUALIDADE 2000 DO PLAN DE INFRAESTRUCTURAS.- Visto escrito da Excma. Deputación Provincial, nº 12711 de 01-12-1999, no
que solicita deste concello se lle comunique a orde de prioridade das obras incluídas na anualida-

de 2000 do Plan 2000 de Infraestructuras, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda asignarlle a cada unha das obras que se relacionan o número de prioridade que tamén
se cita:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nº DE PRIORIDADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓN DA OBRA
Ampliación de saneamento no Aido
Saneamento en Igrexa
Saneamento en Vilela
Ampliación saneamento Fornelos-Rarís
Saneamento en Chaves
Saneamento en Rueiro de Abaixo
Saneamento en Outeiro
Saneamento en Ponte Espiño
Ampliación de saneamento en Penelas, Procelas...

7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha
horas e cincuenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 10 DE XANEIRO DO 2000.--------------------------------------Na casa do concello de Teo, a dez de xaneiro do dous mil.-------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de cinco dos seus membros, sendo o número legal o de seis, a fin de levar
a cabo a sesión ordinaria convocada para este día.Escusou a súa asistencia o concelleiro D.
Manuel Roberto Cajaraville Campos.----------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "COMUCA, S.L.", por materiais para construcción de beirarrúas, trinta e catro mil
corenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------b) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de novembro), catro mil oitocentas pts.--c) A "ONYX REGASA", por aluguer do camión compactador de lixo (mes de novembro), cincocentas corenta e dúas mil oitocentas oitenta pesetas.-----------------------------------------d) A "ONYX REGASA", por aluguer do camión compactador de lixo (mes de outubro),
cincocentas corenta e dúas mil oitocentas oitenta pesetas.-----------------------------------------------e) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, trinta e cinco mil catrocentas noventa pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------f) A "ZORELOR, S.A.", por productos de limpeza, trinta e seis mil oitocentas oitenta e
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A "REPROGRAFÍA Y GRÁFICOS, S.L.", por carteis de voluntariado social, cincuenta e unha mil corenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------h) A "EDITORIAL PRAXIS, S.A.", por subscrición a formularios inmobiliarios, dez mil
novecentas oitenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------------i) Á "EMPRESA SEOANE, S.L.", por un servicio de autobús a Santiago con alumnos do
colexio da Ramallosa, dezaseis mil cincuenta pesetas.----------------------------------------------------l) Á "EMPRESA SEOANE, S.L.", pro servicios de autobuses a Calo, San Marcos (TVG),
Santiago (COPE), os Tilos e A Estrada-Rianxo, setenta e tres mil oitocentas trinta pesetas.--------

m) A "ABOGADOS ASESORES, S.C.", minuta por informe sobre estatutos e bases de
actuación da xunta de compensación do SAU-4 de Cacheiras, trinta e catro mil oitocentas pts.---n) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, seiscentas
setenta e sete mil oitocentas oitenta e sete pesetas.--------------------------------------------------------ñ) A "ASOREY", pro un marco, mil seiscentas vintecatro pesetas.----------------------------o) A "EL CORREO GALLEGO", por publicidade da feira do San Martiño, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------p) A "ALBACOPI", por unha destructora de papeis, cento oitenta e nove mil oitenta pts.-q) A "LOBELLE, S.L.", por aluguer de vehículos para extinción de incendios forestais
(mes de outubro), oitenta e unha mil trescentas oitenta e sete pesetas.---------------------------------r) A "MULTICENTRO PERNAS, S.L.", por materiais para o departamento de deportes,
doce mil novecentas trinta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------s) A "MULTICENTRO PERNAS, S.L.", por productos de limpeza e outros para o concello, dezaseis mil catrocentas noventa e nove pesetas.-----------------------------------------------------t) A "MULTICENTRO PERNAS, S.L.", por utensilios para a brigada de extinción de
incendios, cinco mil trescentas corenta e tres pesetas.----------------------------------------------------u) A "MULTICENTRO PERNAS, S.L.", por utensilios e auga para escolas, cincuenta e
cinco mil setecentas sesenta e dúas pesetas.----------------------------------------------------------------v) Á "EMPRESA SEOANE, S.L.", por unha viaxe a Santiago con alumnos do colexio da
Ramallosa, trinta e dúas mil cen pesetas.--------------------------------------------------------------------x) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, corenta e sete mil catrocentas corenta e tres pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------z) A "G.S.T., S.L.", por arranxo do microrreemisor, trinta e oito mil cincocentas doce pts.
aa) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ab) A "SEUR", por portes de documentación á Coruña, mil oitenta e cinco pesetas.-------ac) A "SOGAMA", por tratamiento do lixo do concello, mes de outubro, un millón cen
mil novecentas vintedúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------ad) Á "EMPRESA SEOANE, S.L.", por un servicio de microbús a Riveira e Cabío, vinteseis mil setecentas cincuenta pesetas.------------------------------------------------------------------------ae) A "SOGARISA", por recollida e tratamento de pilas, quince mil seiscentas pesetas.--af) A "PÁGINAS AMARILLAS INTERNACIONALES", por publicación dos datos do
concello, oitenta e dúas mil catrocentas cincuenta pesetas.-----------------------------------------------ag) A "MULTICENTRO PERNAS", por alimentos e materiais de limpeza para usuarios
do departamento social, vintetrés mil trescentas sesenta e sete pesetas.--------------------------------ah) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais para a piscina dos Tilos, vinteúnha mil
cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------ai) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, vintetrés mil corenta e seis pesetas.al) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, vintetrés mil sesenta e dúas pesetas.
am) A "PROSEGA", por conexión da alarma do concello á central receptora, 4º trimestre
de 1999, oito mil catrocentas vintedúas pesetas.-----------------------------------------------------------an) A "LA VOZ DE GALICIA", por inserción de publicidade do concello, sesenta mil
novecentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------añ) A "CIBER-TEO", por diskettes para ordenador, sete mil cincocentas corenta pts.-----ao) A "SOGAMA", por tratamento do lixo do concello, mes de setembro, un millón duascentas vintecatro mil duascentas oitenta e seis pesetas.---------------------------------------------------ap) A "CANON", por mantemento da fotocopiadora do xulgado municipal no período
comprendido entre marzo de 1997 e setembro de 1999, corenta e nove mil novecentas vintesete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------aq) A "CANON", por material de oficina subministrado para o xulgado municipal no
período comprendido entre xuño de 1997 e outubro de 1999, noventa e oito mil cincocentas
dezasete pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ar) A "J. VILLAVERDE, S.A.", por ferramentas e materiais subministrados para alumnos
da escola obradoiro, sesenta e seis mil duascentas oitenta e unha pesetas.-----------------------------as) A "TALLERES MARCELINO", por arranxo da Renault Express do concello, cento
cincuenta e oito mil cento corenta e sete pesetas.----------------------------------------------------------at) A "NOYAMÓVIL, S.L.", por revisión e cambio de aceite e filtros do coche da policía
local, dez mil novecentas oitenta e tres pesetas.------------------------------------------------------------au) A "MULTIOCIO GALICIA, S.L.", por control da piscina dos Tilos, mes de setembro, duascentas dezaseis mil trescentas trinta e unha pesetas.--------------------------------------------av) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina para o departamento de deportes,
doce mil setecentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------ax) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------az) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, dezaoito mil cincocentas
oitenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ba) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade da festa do cabalo, cincuenta e oito mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------bb) A "GASUCLÍN", por productos de hixiene para escolas, setenta e seis mil cincocentas sesenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------No mesmo acto, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes facturas correspondentes á escola obradoiro:---------------------------------------------------------------------------------bc) A "CEMIGA", por aluguer da fotocopiadora, mes de decembro, vintecinco mil cincocentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------bd) A "HIJOS DE C.V. OTERO, S.A.", por unha correa dentada, mil setecentas corenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------be) A "GASOLINERA LA SUSANA", por gasóleo para a furgoneta, dúas mil cen pts.---bf) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por aluguer de invernadeiro (mes de
agosto), vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.-------------------------------------------------bg) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por aluguer de invernadeiro (mes de
novembro), vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.---------------------------------------------bh) A "TALLERES FERNÁNDEZ TRIGO, S.L.", por aluguer de invernadeiro (mes de
decembro), vinteoito mil oitocentas oitenta e catro pesetas.---------------------------------------------bi) A "TORNEIRO, S.A.", por aluguer de maquinaria (mes de outubro), duascentas vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.---------------------------------------------------------------------bl) A "TORNEIRO, S.A.", por aluguer de maquinaria (mes de novembro), duascentas
vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------------bm) A "TORNEIRO, S.A.", por aluguer de maquinaria (mes de decembro), duascentas
vinteúnha mil cincocentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------------bn) A "AUTOS BREA, S.L.", por aluguer da furgoneta (mes de outubro), cento vinteúnha
mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------bñ) A "AUTOS BREA, S.L.", por aluguer da furgoneta (mes de novembro), cento vinteúnha mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------bo) A "AUTOS BREA, S.L.", por aluguer da furgoneta (mes de decembro), cento vinteúnha mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A Dª MARÍA TRILLO FIDALGO, para cerramento parcial e instalación dunha porta e
dúas ventás nun pallal de 48 m2 existenta na súa leira situada en Sestelo-Rarís, debendo

realiza-las obras sen modifica-lo volume nin o uso actual da edificación e sen que afecten á
estructura desta, coa obriga de que sexan efectuadas á distancia mínima de 3 metros a contar dos
lindes con outras leiras.----------------------------------------------------------------------------------------b) A D. MANUEL CARRILLO GONZÁLEZ, para cambio de catorce ventás e cubrición
da terraza existente na súa vivenda situada en Espiño-Calo, debendo realiza-las obras sen que
afecten á estructura da edificación e contando coa autorización previa da Demarcación de Estradas do Estado.---------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. RAMÓN CARLOS REGUEIRO MOSTEIRO, en representación de "Hostal San
Lorenzo, S.L.", para segregación das fincas números 128 e 129, debendo realizala suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil.------d) A D. ANTONIO ROUCO SERÉN, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Eo dos Menecos-Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Daniel Noguera García e coa obriga de contar coa
autorización previa de Augas de Galicia.-------------------------------------------------------------------e) A D. LUIS CARREIRA SÁNCHEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na finca
nº 127 de Cacheiras, situada en Feros, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Manuel Peleteiro Bandín.------------------------------------f) A D. PEDRO ANTONIO OTERO ESPINAR, para construír unha vivenda unifamiliar
na finca nº 390-2 do polígono 8 de Cacheiras, situada en "A Pena"-Ribeira, debendo edificala
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Manuel Cid
Rodríguez e D. Javier Rivadulla Montaña, e coa obriga de formaliza-las cesións indicadas no
escrito de Estructuras Agrarias con referencia ó vial existente.------------------------------------------g) A D. JOSÉ LUIS SEOANE BALEATO, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 390-1 do polígono 8 de Cacheiras, situada en "A Pena"-Ribeira, debendo edificala
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Manuel Cid
Rodríguez e D. Javier Rivadulla Montaña, e coa obriga de formaliza-las cesións indicadas no
escrito de Estructuras Agrarias con referencia ó vial existente fronte á finca nº 390 da
concentración de labradío.-------------------------------------------------------------------------------------h) A "EIRAS DUARTE, C.B.", para reforma da vivenda a construír segundo licencia xa
concedida sobre proxecto básico o 28-12-98, na parcela A de Casaldomiro-Recesende, debendo
edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto reformado que presenta, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.-----------------------------------------------------------------------------i) A Dª SONIA GARCÍA ALVITE, para ampliación-legalización da súa vivenda situada
en Póboa-Cacheiras, debendo axustarse as obras ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús E. Villar Quintáns.--------------------------------------------------------------------------------4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a
Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:-------------------------a) Certificación nº 2 e última da obra "Centro sociocultural e da terceira idade de Teo,
parcial II, última fase", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela por importe de dous
millóns cincocentas corenta mil duascentas vinteoito pesetas.-------------------------------------------b) Certificación nº 2 e última da obra "Centro sociocultural e da terceira idade de Teo,
parcial III, última fase", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela por importe de
setenta e dúas mil catrocentas sesenta e oito pesetas.-----------------------------------------------------c) Certificación nº 2 e última da obra "Centro sociocultural e da terceira idade de Teo,
parcial IV", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela por importe de cinco millóns
noventa mil setecentas quince pesetas.----------------------------------------------------------------------d) Certificación única da obra "Centro sociocultural e da terceira idade de Teo, parcial
V", redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela por importe de catro millóns novecentas
nove mil duascentas oitenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------5.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Vista a convocatoria da Excma. Deputación provincial de programas dirixidos a concellos para actividades e investimentos durante o ano 2000, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado "Contratación de animadores deportivos", unha subvención de UN MILLÓN DE
PESETAS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Comprometerse a incluír no presuposto municipal do 2000 o crédito necesario para
garanti-la achega municipal correspondente.---------------------------------------------------------------4º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------b) Vista a convocatoria da Excma. Deputación provincial de programas dirixidos a concellos para actividades e investimentos durante o ano 2000, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado "Subvención para actividade xeral", en materia de deportes, as seguintes subvencións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para campaña de fomento do deporte, TRES MILLÓNS E MEDIO DE PESETAS.------- Para celebración do trofeo de fútbol "Concello de Teo", OITOCENTAS QUINCE MIL
PESETAS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------c) Vista a convocatoria da Excma. Deputación provincial de programas dirixidos a concellos para actividades e investimentos durante o ano 2000, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria, a
inclusión deste concello no programa "Noite de Cine".---------------------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Comprometerse a incluír no presuposto municipal do 2000 o crédito necesario para
garanti-la achega municipal a este programa, que ascende ó 30% do seu custo total.----------------4º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------d) Vista a convocatoria da Excma. Deputación provincial de programas dirixidos a concellos para actividades e investimentos durante o ano 2000, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria, a
inclusión deste concello no programa "Exposicións itinerantes".---------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

e) Vista a convocatoria da Excma. Deputación provincial de programas dirixidos a concellos para actividades e investimentos durante o ano 2000, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado "Subvención para actividade xeral", en materia de promoción económica, a seguinte
subvención:------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para creación dun certame de xoves deseñadores, a cantidade de CINCO MILLÓNS
CINCOCENTAS SETENTA E CINCO MIL PESETAS.------------------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------f) Vista a convocatoria da Excma. Deputación provincial de programas dirixidos a concellos para actividades e investimentos durante o ano 2000, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado "Subvención para infraestructura e equipamento", en materia de cultura, a seguinte
subvención:------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para instalación de calefacción no centro sociocultural e da terceira idade, a candidade
de TRES MILLÓNS DUASCENTAS OITO MIL SEISCENTAS PESETAS.------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------g) Vista a convocatoria da Excma. Deputación provincial de programas dirixidos a concellos para actividades e investimentos durante o ano 2000, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado "Subvención para infraestructura e equipamento", en materia de deportes, a seguinte
subvención:------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para compra de maquinaria de limpeza para as instalacións deportivas, a cantidade de
DOUS MILLÓNS CEN MIL PESETAS.-------------------------------------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------h) Vista a convocatoria da Excma. Deputación provincial de programas dirixidos a concellos para actividades e investimentos durante o ano 2000, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado "Subvención para actividade xeral", en materia de cultura, a seguinte subvención:---- Para festas do concello, SETE MILLÓNS CINCOCENTAS CORENTA E CINCO MIL
PESETAS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.----------------------------------------------------------------

i) Vista a convocatoria da Excma. Deputación provincial de programas dirixidos a concellos para actividades e investimentos durante o ano 2000, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado "Subvención para actividade xeral", en materia de medio ambiente, a seguinte
subvención:------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para serie de TV de Teo sobre incendios forestais e medio ambiente, SETE MILLÓNS
DE PESETAS.--------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Comprometerse a cumprir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando U. Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------6.- INSTALACIÓN DUNHA MARQUESINA EN AGOSO-OZA.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou adquirirlle a "MARLO, S.L." unha marquesina que será instalada no lugar de Agoso da parroquia de Oza.------------------------------------7.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes acorda
concederlle as subvencións que se citan ás entidades que tamén se relacionan, en concepto de
aportación do ano 1999 para actividades:-------------------------------------------------------------------ENTIDADE
Centro Cultural "Rosalía de Castro"

SUBVENCIÓN (Pts)
1.000.000

Asociación Cultural "Cruceiro de Monte"

400.000

Clube de Aeromodelismo "Estela"

250.000

Sociedade Deportiva Cacheiras

250.000

Asociación de Veciños "Baiuca"

1.000.000

Asociación de Veciños "Castro Lupario"

200.000

Sociedade Recreativa San Xoán de Calo

1.400.000

Asociación Cultural "A Carballeira"

600.000

Asociación Xuvenil "Vrenza"

400.000

Asociación Xuvenil "Leña Verde"

50.000

Asociación Cultural "Santa Ana"

700.000

Clube de Fútbol Lampai

800.000

Asociación Cultural "Río Tella"

600.000

Sociedade Deportiva Lucí

400.000

Asociación de Veciños "Santa María de Luou"

100.000

Asociación Cultural "A Mámoa"

600.000

Clube Ciclista Luou-Teo

500.000

Sociedade Deportiva Luou

600.000

Asociación Xuvenil "Estornela"

100.000

Asociación Cultural APA Cobas

300.000

Asociación Recreativa e Cultural "Os Tilos"

100.000

Sociedade Deportiva "Irmandade"

200.000

Clube de Fútbol Rarís

600.000

Sociedade Deportivo-Cultural Recesende

400.000

Sporting Clube Praíña

1.000.000

Asociación de Veciños "O Forcado"
Banda de Música Cultural de Teo

100.000
1.500.000

Padroado do Cemiterio de Cacheiras

500.000

Sr. Cura de Calo (para local parroquial)

200.000

Padroado do Cemiterio de Calo

1.800.000

Asociación de Veciños "A Torre"

400.000

APA Río Tella

300.000

Padroado do Cemiterio de Reis

500.000

Padroado do Cemiterio de Rarís

500.000

Sociedade Deportiva "Os Tilos"

600.000

Asociación Cultural "Nova Xamaraina"

350.000

TOTAL

19.300.000

8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 18 DE XANEIRO DO 2000.--------------Na casa do concello de Teo, a dezaoito de
xaneiro do dous mil.------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de catro dos seus membros, sendo o número legal o de seis, a fin de levar
a cabo a sesión ordinaria supletoria convocada
para este día.---------------------------------------------Escusaron a súa asistencia os concelleiros D.
Manuel Roberto Cajaraville Campos e D. Mario
Fandiño Pazos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel A. Filloy Villar
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "EL CORTE INGLÉS", por cartuchos para as armas da policía local, dezaoito mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por camisetas, trofeos, medallas e material deportivo, duascentas cincuenta e cinco mil duascentas oitenta e cinco pesetas.----------------------------c) A "ALQUIMAO, S.L.", por aluguer de maquinaria, vintesete mil oitocentas corenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, vintedúas mil setecentas cincuenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------e) A "MULTICENTRO PERNAS", por unha funda para o tractorista, dúas mil catrocentas cincuenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------f) A "MULTICENTRO PERNAS", por adornos de nadal para a escola de Reis, duascentas setenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------------g) A "MULTICENTRO PERNAS", por alimentos e material de oficina para o departamento social, trinta e sete mil novecentas dúas pesetas.--------------------------------------------------h) A "MULTICENTRO PERNAS", por doces, leite e productos de limpeza para o departamento de cultura e deportes (cabalgata de Reis), vintecinco mil oitocentas noventa e dúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A "ACCIÓN G.S.V." (D. Carlos Seco Iglesias), por adecuación dun pararraios no
colexio de Calo, cento oitenta e cinco mil trescentas oitenta e cinco pesetas.--------------------------

l) A "ACCIÓN G.S.V." (D. Carlos Seco Iglesias), por adecuación dun pararraios no
colexio da Ramallosa, cento oitenta e cinco mil trescentas oitenta e cinco pesetas.------------------m) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de decembro), mil catrocentas corenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A "PIROTECNIA CALO, S.L.", por foguetes para a cabalgata de Reis, dezaoito mil
cincocentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------ñ) Ó COLEXIO NACIONAL DE SECRETARIOS, por suscrición á revista CUNAL (ano
2000), vintedúas mil cincocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------o) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por obras en pistas de Recesende,
trescentas cincuenta e dúas mil duascentas trinta e nove pesetas.---------------------------------------p) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por obras na pista de Tribaldes,
setenta e oito mil setecentas vintecinco pesetas.-----------------------------------------------------------q) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por obras na pista de Chaodorrío,
vinteseis mil duascentas corenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------r) A "GRAFINOVA, S.A.", por carteis, pegatinas e material de oficina, novecentas
vintedúas mil catrocentas cincuenta e oito pesetas.--------------------------------------------------------s) A "GRAFINOVA, S.A.", por invitacións, folletos, papel e carpetas, seiscentas vintesete mil duascentas setenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------t) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible subministrado para
vehículos municipais, trece mil oitocentas corenta pesetas.----------------------------------------------u) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por aceite para o tractor, setecentas pts.
v) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por arranxo do tractor e da Renault Express do concello, cincuenta e catro mil novecentas cincuenta e cinco pesetas.--------------------------------------x) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e oito
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------z) A "ALQUIMAO, S.L.", por aluguer de maquinaria para a escola obradoiro, cento oitenta e cinco mil oitocentas trinta pesetas.------------------------------------------------------------------aa) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Santa Eufemia,
corenta e oito mil setecentas oitenta e sete pesetas.--------------------------------------------------------ab) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Vilar de Calo, oitenta
e sete mil setecentas vintecatro pesetas.---------------------------------------------------------------------ac) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por cachote para obras en Oza, vintecinco mil catrocentas noventa e catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------ad) A "CARPINTERÍA DE ALUMINIOS GALICIA, S.L.", por arranxo de marquesinas,
cento oitenta e seis mil duascentas trinta e tres pesetas.--------------------------------------------------ae) A "EL CORREO GALLEGO", por publicidade do concello con motivo das festas de
nadal, corenta mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------------af) A "EL CORREO GALLEGO", por publicidade do concello con motivo do Aninovo,
corenta mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------ag) A "SEUR", por portes de documentos, mil quince pesetas.---------------------------------ah) A "ONYX REGASA", por aluguer de camión compactador de lixo, mes de novembro, cincocentas corenta e dúas mil oitocentas oitenta pesetas.------------------------------------------ai) A "J. TEO AMATE", por materiais para obras en Vilar de Calo, Igrexa-Calo e colexio
da Ramallosa, vinteseis mil novecentas trinta e unha pesetas.-------------------------------------------al) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, seiscentas cincuenta e dúas mil oitocentas cincuenta e catro pesetas.-------------------------------------------am) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, trescentas sesenta e cinco mil cincocentas catro pesetas.----------------------------------------------------------an) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de escolas,
cento vintesete mil catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------añ) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de edificios
municipais, cento sesenta e sete mil setecentas cincuenta pesetas.---------------------------------------

ao) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, nove mil oitocentas corenta e cinco pesetas.------------------------------------------ap) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para
vehículos municipais, once mil trescentas corenta e sete pesetas.---------------------------------------aq) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para
vehículos municipais, vinteúnha mil corenta e catro pesetas.--------------------------------------------ar) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfonos móbiles do concello, corenta e cinco mil
catrocentas cincuenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------as) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ, S.L.", por construcción dun balcón para o centro sociocultural de Teo, arquetas para os colexios de Vilariño e Campos, adaptación de papeleiras para os
Tilos e arranxos realizados no polideportivo e colexio da Ramallosa, cento trinta e catro mil
duascentas setenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------------at) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Folgueiras,
mes de outubro, corenta mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------au) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Folgueiras,
mes de novembro, corenta mil pesetas.----------------------------------------------------------------------av) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Folgueiras,
mes de decembro, corenta mil pesetas.----------------------------------------------------------------------ax) A "PREVISIÓN ESPAÑOLA", por seguro do coche da policía local, noventa e cinco
mil trescentas noventa e catro pesetas.----------------------------------------------------------------------az) A "EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS", por suscrición (ano 2000),
sesenta e unha mil corenta e oito pesetas.-------------------------------------------------------------------ba) A "SOGAMA", por tratamento do lixo do concello, mes de decembro, un millón
cento corenta e nove mil catrocentas oitenta pesetas.-----------------------------------------------------bb) Á "FARMACIA PRIETO BERTÓLEZ", por medicamentos subministrados para
usuarios do departamento social, duascentas trinta e dúas mil oitocentas cincuenta e sete pesetas.bc) A "PROSEGA", por conexión da alarma do concello á central receptora, 1º trimestre
do 2000, oito mil catrocentas vintedúas pesetas.-----------------------------------------------------------bd) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras en Eo dos
Menecos e San Sadurniño, cincuenta e oito mil dezasete pesetas.--------------------------------------be) A D. SANTIAGO FERNÁNDEZ TORRES, por portes de mobiliario e de materiais
para obras, seiscentas noventa e nove mil catrocentas oitenta pesetas.---------------------------------bf) A D. SANTIAGO FERNÁNDEZ TORRES, por portes de materiais para obras,
setecentas corenta e oito mil duascentas pesetas.----------------------------------------------------------bg) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, catro mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------------bh) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, sesenta e oito mil duascentas cincuenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------bi) Á ASOCIACIÓN "AYÚDALE A CAMINAR", pago de cota de socio (ano 2000),
cinco mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A Dª AURORA CALVIÑO PÉREZ, para segregación da finca nº 399 de Calo, situada
en Solláns, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo
técnico D. Celestino Pais.-------------------------------------------------------------------------------------b) A D. BENITO GÓMEZ BLANCO, en representación de "Promociones Caticobas,
S.L.", para asfaltado do fronte da edificación e eliminación dos postes de instalacións existentes,

na súa finca situada en Montouto-Cacheiras, debendo realiza-las obras consonte a memoria
valorada que figura no proxecto presentado para a construcción do edificio existente na leira,
adaptando a sección tipo das mesmas ás condicións das Normas subsidiarias vixentes no referente a rasantes e aliñacións, e levar a cabo a eliminación de postes das instalacións de acordo coas
indicacións das compañías adxudicatarias dos servicios.-------------------------------------------------4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a
Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:-------------------------a) Certificación única da obra "Afirmado e ampliación pista Loureiro" (POS Adicional
3/99), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de catro millóns
novecentas noventa mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------b) Certificación única da obra "Ampliación do saneamento de Paredes á Ramallosa" (Plan
2000 Baixas, anualidade de 1999), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez
por importe de tres millóns cincocentas setenta e cinco mil pesetas.-----------------------------------c) Certificación única da obra "Saneamento de Cachóns á depuradora", redactada polo
enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de tres millóns duascentas setenta e
cinco mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------5.- LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.--------------------------a) Visto o expediente tramitado a instancia de D. SERGIO JORGE MÁRQUEZ, veciño
de Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a
QUIOSCO DE PRENSA nun local situado en Solláns, 66, parroquia de Calo deste concello.-----Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------b) Visto o expediente tramitado a instancia de D. MATÍAS GARCÍA GARCÍA, en
representación de "Galega de Consulting Sanitario, S.L.", veciño de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a CENTRO DE
ENSINANZA E CONSULTORÍA SANITARIA nun local situado en Vilar de Calo, parroquia de
Calo deste concello.--------------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------c) Visto o expediente tramitado a instancia de D. MATÍAS GARCÍA GARCÍA, en
representación de "Actividades Profesionales y Educativas, S.L.", veciño de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a CENTRO DE
ENSINANZA E CONSULTORÍA nun local situado en Vilar de Calo, parroquia de Calo deste
concello.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa corres-

pondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------d) Visto o expediente tramitado a instancia de D. BENIGNO LORENZO CREO, en
representación de "Premir Oposiciones Médicas, S.L.", veciño de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a CENTRO DE
FORMACIÓN nun local situado en Vilar de Calo, parroquia de Calo deste concello.---------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------e) Visto o expediente tramitado a instancia de D. BENIGNO LORENZO CREO, en
representación de "Alquileres y Servicios Educativos, S.L.", veciño de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a CENTRO DE
FORMACIÓN nun local situado en Vilar de Calo, parroquia de Calo deste concello.---------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------f) Visto o expediente tramitado a instancia de D. JUAN VICENTE VÁZQUEZ
FUNQUEIRO, en representación de "Academia Delta-Tor, S.L.", veciño de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a COLEXIO PRIVADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA nun local situado en Vilar de Calo, parroquia
de Calo deste concello.-----------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------g) Visto o expediente tramitado a instancia de D. MANUEL MOGO VILAS, en
representación de "Salvemento e Contraincendios, S.L.", veciño de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a ESCOLA DE
ENSINANZAS NÁUTICAS E SEGURIDADE MARÍTIMA nun local situado en Vilar de Calo,
parroquia de Calo deste concello.----------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Ré-

xime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------6.- OBRAS DE SANEAMENTO EN CASALONGA.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou contratarlle a "AQUAGEST, S.A." a instalación de 230 m/l de tubería de saneamento na Casalonga, no prezo total de
setecentas sesenta e cinco mil catrocentas corenta pesetas.----------------------------------------------7.- OBRAS DE ABASTECEMENTO DE AUGA EN MAZAS-FOLGUEIRAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou levar a cabo obras de
canalización para abastecemento de auga entre Mazas e Folgueiras, en 300 m/l, segundo memoria que será redactada polo arquitecto técnico municipal, facultando ó Sr. Alcalde para contrata-la
antedita obra previa consulta con alomenos tres contratistas.--------------------------------------------8.- COMPRA DE AXENDAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda mercar dezasete axendas co membrete da corporación, unha para cada membro desta,
facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para a súa adquisición.-------------------------------9.- ESTUDIOS DE DETALLE.-------------------------------------------------------------------a) A continuación dáse conta do estudio de detalle que se tramita a instancia de D.
Armando Rivas Calvo, redactado polo arquitecto D. Guillermo Muñoz Chesa, comprensivo da
finca nº 462-B de Calo, situada en Fixó e clasificada como solo URTA nas Normas de
ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do concello, e dáse conta tamén do
proxecto de compensación que acompaña ó estudio de detalle.-----------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:----------------------------1º.- Aprobar inicialmente os citados estudio de detalle e proxecto de compensación,
debendo o promotor cumpri-las condicións especificadas no informe técnico que consta no
expediente e que a continuación se transcriben:------------------------------------------------------------- Comprometerse a urbaniza-lo terreo de acordo coa memoria presentada.-------------------- Presentar fianza que garanta a execución das obras de urbanización.------------------------- Comprometerse, no escrito de solicitude de licencia, a non utiliza-la construcción
mentres non estean concluídas a obra de urbanización e as cesións regulamentarias (arts. 39, 40 e
41 do Regulamento de xestión urbanística).----------------------------------------------------------------- Instala-la rede de augas residuais con sistema separativo.-------------------------------------- Executa-las obras necesarias para a conexión coa rede municipal de augas residuais en
proceso de construcción, de xeito que non poderá ocupa-la edificación antes de doutar deste
servicio ó edificio mencionado. De non estar rematada a rede municipal de saneamento, tramitará
o proxecto dun sistema autónomo de depuración de augas, de acordo coa compañía adxudicataria do servicio.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Executa-las obras necesarias para a conexión coa rede municipal de auga potable, de
acordo coa compañía adxudicataria da rede municipal de augas.----------------------------------------2º.- Expoñer ó público este expediente polo prazo dun mes, como trámite previo á súa
aprobación definitiva polo pleno do concello.--------------------------------------------------------------b) A continuación dáse conta do estudio de detalle que se tramita a instancia de VECTOR
PLUS, S.L., redactado polas arquitectas Dª María José Bouzas Louzao e Dª Cristina Fernández
Gutiérrez, comprensivo das fincas 16, 31-1, 31-2, 15 e 37 de Cacheiras, situadas en Montouto e
clasificadas como solo URTA nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do
planeamento do concello, e dáse conta tamén do proxecto de compensación que acompaña ó
estudio de detalle.------------------------------------------------------------------------------------------------

A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:----------------------------1º.- Aprobar inicialmente os citados estudio de detalle e proxecto de compensación,
debendo o promotor cumpri-las condicións especificadas no informe técnico que consta no
expediente e que a continuación se transcriben:------------------------------------------------------------- Comprometerse a urbaniza-lo terreo de acordo coa memoria presentada.-------------------- Presentar fianza que garanta a execución das obras de urbanización.------------------------- Comprometerse, no escrito de solicitude de licencia, a non utiliza-la construcción
mentres non estean concluídas a obra de urbanización e as cesións regulamentarias (arts. 39, 40 e
41 do Regulamento de xestión urbanística).----------------------------------------------------------------- Instala-la rede de augas residuais con sistema separativo.-------------------------------------- Executa-las obras necesarias para a conexión coa rede municipal de augas residuais no
punto que indique compañía concesionaria do servicio.--------------------------------------------------- Executa-las obras necesarias para a conexión coa rede municipal de auga potable, de
acordo coa compañía adxudicataria da rede municipal de augas.----------------------------------------- Cederlle ó concello a franxa de terreo que indica Estructuras Agrarias para viais de
acceso ó monte, quedando supeditada a aprobación definitiva do expediente ás autorizacións
previas de Estructuras Agrarias.------------------------------------------------------------------------------- Cederlle ó concello o espacio descrito no estudio de detalle destinado a doutacións
públicas (estándar mínimo de 18 m2 por cada 100 m2 construídos ou por cada vivenda).----------2º.- Expoñer ó público este expediente polo prazo dun mes, como trámite previo á súa
aprobación definitiva polo pleno do concello.--------------------------------------------------------------10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 28 DE XANEIRO DO 2000.---------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a dezaoito de
xaneiro do dous mil.------------------------------------Sendo as doce horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
día.---------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Manuel R. Cajaraville Campos
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "GALICIA MEDIA", por publicación en "La Voz de Galicia" de anuncio relativo ó
SAU-4, trece mil novecentas vinte pesetas.-----------------------------------------------------------------b) A "COMERCIAL RUBIO HIDALGO", por adornos de nadal, oitenta e cinco mil
setecentas trinta e tres pesetas.--------------------------------------------------------------------------------c) A D. BENJAMIN VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ, dereitos e suplidos en xuízo de
menor contía 313/98, cento trinta e tres mil cincocentas vinteseis pesetas.----------------------------d) A D. JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ, por desatascado de tuberías en Calo e viaxes coa
súa cuba, trinta e tres mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------e) A D. JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ, por portes de zahorra para o campo do San Martiño e Casalonga, corenta e oito mil pesetas.-----------------------------------------------------------------f) A D. JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ, por portes de zahorra para Vilar de Francos e
outros traballos, corenta e cinco mil pesetas.---------------------------------------------------------------g) A Dª CARMEN CASTRO ASTRAY, para pago das clases de bolillos e manualidades
impartidas a Yolanda Ares Brea (servicios sociais), tres mil cincocentas pesetas.--------------------h) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, oito mil duascentas sesenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------l) A D. SEVERINO FERREIRA JORGE, por suscrición do concello a "La Voz de Galicia" (1º trimestre do 2000), doce mil pesetas.--------------------------------------------------------------m) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, cinco mil cincocentas pesetas.----------------------------------------------------------------

n) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por materiais servidos para a escola obradoiro, trescentas corenta e unha mil corenta pesetas.------------------------------------------------------ñ) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por pezas de pedra para o cruceiro de
Raxó, cento setenta mil cincocentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------o) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por unha pedra rústica para colocación no
Monte do Gozo, duascentas setenta e catro mil cincuenta pesetas.--------------------------------------p) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por pezas de pedra para o lavadeiro de
Ameneiro, noventa e sete mil catrocentas corenta pesetas.-----------------------------------------------q) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por pezas de pedra para o lavadeiro da
Barcia, corenta e oito mil setecentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------r) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por columnas para o muro de Rarís, trinta e
seis mil cincocentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------s) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por un escudo para o colexio de Calo,
duascentas setenta e catro mil cincuenta pesetas.----------------------------------------------------------t) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bancos para o parque de Oza e unha
fonte para a Santa Eufemia, setecentas corenta e nove mil setenta pesetas.----------------------------u) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, trinta e nove mil oitocentas
corenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------v) A "REDACCIÓN CENTRAL, S.L.", por suscrición á revista "Guía Mando Garda
Civil", cincuenta e oito mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------x) A FENOSA, por luz de escolas, duascentas trinta e nove mil seiscentas sesenta e oito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------z) A "ILUMINACIONES SOUTO, S.L.", por colocación de megafonía para a cabalgata
de Reis, corenta mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------aa) A "ILUMINACIONES SOUTO, S.L.", por colocación de megafonía e iluminación do
belén no colexio da Ramallosa para o festival de Nadal, corenta e seis mil catrocentas pesetas.---ab) A "ILUMINACIONES SOUTO, S.L.", por colocación de megafonía no salón de
actos do concello para o acto de clausura da escola obradoiro, trinta e catro mil oitocentas pts.---ac) A FENOSA, por luz de escolas, cento sesenta e dúas mil oitocentas oitenta e nove pts.
ad) A FENOSA, por alumado público, sete millóns oitocentas corenta e cinco mil noventa e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra para unha obra de Vilar de Francos,
dezanove mil cincocentas trinta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------af) A "DECOGAR", por corcho para o chan da gardería dos Tilos, seiscentas vintecatro
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ag) A D. RAMIRO PARAJÓ IGLESIAS, por materiais para o muro de Luou, vinteseis
mil trescentas setenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------ah) A "FERRETERÍA BOTANA", por plástico e tornillos para a escola obradoiro, mil
trescentas vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------ai) A "FERRETERÍA O MARTILLO", por copias de chaves, setecentas setenta e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------al) Á XEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO, pago de multa imposta á Renault
Express do concello, vintecinco mil pesetas.---------------------------------------------------------------am) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, trescentas setenta e sete pts.----an) A "ALBACOPI", por material de oficina, corenta e oito mil seiscentas nove pesetas.-añ) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento sesenta e unha mil
trescentas setenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------ao) A TELEFÓNICA, por recibo de fax da consistorial, catro mil novecentas once pts.---ap) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da escola obradoiro, vinteúnha mil sesenta e
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------aq) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, corenta e nove mil setenta e
oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ar) A TELEFÓNICA, por recibo de fax da consistorial, cinco mil novecentas noventa e
seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------as) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do centro médico de Cacheiras, cinco mil
trescentas doce pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------at) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, mil seiscentas setenta e tres pesetas.---------au) A "COLIMA NOROESTE, S.L.", para trámites de visado do proxecto da emisora de
radio do concello, duascentas vintenove mil seiscentas oitenta pesetas.-------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A "UNIÓN-FENOSA", para canalización para subministro de liña de media tensión
polo borde da estrada C-541 en Montouto-Cacheiras, debendo contar coas autorizacións procedentes consonte a lexislación aplicable e coa da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda para o tramo da estrada C-541, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:--- Instala-la tubería polo borde exterior da cuneta, o máis alonxada posible do eixe da
estrada, a unha profundidade suficiente para permiti-lo paso da rede de saneamento municipal en
proxecto de construcción, colocando tubería de PVC de 400 mm. nos puntos de cruce con outras
instalacións de infraestructuras municipais para paso de canalizacións, segundo indicacións dos
servicios técnicos municipais.--------------------------------------------------------------------------------- Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións, para garanti-lo cal deberá constituír en
arcas municipais unha fianza por importe de cen mil pesetas.-------------------------------------------b) A "UNIÓN-FENOSA", para canalización para subministro de liña de media tensión
polo borde da estrada C-541 en Cacheiras, debendo contar coas autorizacións procedentes
consonte a lexislación aplicable e coa da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Vivenda para o tramo da estrada C-541, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:---------- Instala-la tubería polo borde exterior da cuneta, o máis alonxada posible do eixe da
estrada, a unha profundidade suficiente para permiti-lo paso da rede de saneamento municipal en
proxecto de construcción, colocando tubería de PVC de 400 mm. nos puntos de cruce con outras
instalacións de infraestructuras municipais para paso de canalizacións, segundo indicacións dos
servicios técnicos municipais.--------------------------------------------------------------------------------- No cruce da estrada C-541 instalarase unha tubería auxiliar paralela para paso de
canalizacións municipais, segundo indicación dos servicios técnicos municipais, e respectarase a
sección tipo das Normas subsidiarias vixentes no referente ás vías da zona urbana.------------------ Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos cruces
realizados nas vías públicas e beirarrúas, para garanti-lo cal deberá constituír en arcas municipais
unha fianza por importe de duascentas mil pesetas.-------------------------------------------------------c) A TELEFÓNICA, para canalización soterrada de catro conductos de PVC de 110 mm.
para liñas telefónicas en Cacheiras, cruzando a estrada C-541, debendo realiza-la canalización
consonte as normas de Telefónica, situándoa á profundidade necesaria para deixar libres as infraestructuras municipais de auga potable, saneamento a alumado público, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Instalar na mesma gabia unha tubería auxiliar de cesión ó concello, das mesmas características que as proxectadas (110 mm.).--------------------------------------------------------------------- Contar coa autorización da Demarcación de Estradas da CPTOPV.-------------------------- Repoñe-lo firme e beirarrúas en perfectas condicións, para garanti-lo cal deberá constituír en arcas municipais unha fianza por importe de cento cincuenta mil pesetas.--------------------d) A D. ENRIQUE MARTÍNEZ CAO, para construír un galpón agrícola de 30 m2 na súa
leira situada en "Areosa"-Lucí, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros a contar dos

lindes con outras fincas e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e cumpri-las condicións
impostas na autorización de Estructuras Agrarias e tamén as das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de
planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura
máxima de cornisa son superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente
respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.---------------------------------------e) A Dª CLAUDINA VÁZQUEZ SÁNCHEZ, para construír un galpón auxiliar da vivenda de 40 m2, na finca nº 439 de Oza, situada en Agoso, debendo edificalo á distancia mínima de
5 metros a contar dos lindes con outras fincas e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e
cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo
non urbanizable N.U., que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta
ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa son superior a 2,30 metros,
ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes
perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 1% da parcela
neta e un límite de 40 m2.-------------------------------------------------------------------------------------f) A D. JOSÉ GARCÍA AMBROA, para construír un galpón de 40 m2 na súa leira situada en Vilar-Teo, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar dos lindes con outras
fincas e de 8 metros a contar do eixe da vía pública, e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U. (modalidade I), que
serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4
metros e unha altura máxima de cornisa son superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación
adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 1% da parcela neta e un límite de 40 m2.-----------g) A D. FRANCISCO MARTÍNEZ CAO, para construír un valado entre lindeiros de 50
m/l na súa leira situada en Ramallosa-Lucí, debendo cumpri-las condicións xenéricas do artigo
2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e retranquea-lo primeiro poste do cerre á distancia de 8 metros a contar do eixe da estrada C-541 e a 5
metros da pista posterior, situando a base do muro á mesma altura cá vía pública.------------------h) A Dª MARÍA HORTENSIA TORRES IGLESIAS, para construír un valado de 13 m/l
na finca n1 428 do polígono 7 de Oza, situada en Agoso, debendo cumpri-las condicións
xenéricas do artigo 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de
fábrica, así como as esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V, e edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra
compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta.-----------------------------------i) A D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ PAZOS, para arranxo da cuberta e encintado de
fachada na súa vivenda situada na finca nº 68 de Freixeiro-Reis, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------l) A D. LUIS SÁNCHEZ PÉREZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira
situada en "Areosa"-Lucí, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, e á autorización de Estructuras Agrarias,
coa obriga de situa-lo muro que figura no proxecto á distancia sinalada polo citado organismo.--m) A Dª CARMEN GLORIA VICENTE GARCÍA E D. JESÚS CAAMAÑO PUENTE,
para construír unha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Lucí, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Valentín Rodríguez
Covela, e á autorización de Estructuras Agrarias que aporta.--------------------------------------------n) A D. JESÚS FERNÁNDEZ TRINIDAD, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Lucí, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús M. Carrillo Pena, cumpri-las condicións de Estructuras Agrarias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ñ) A "GESTINFOR BUSINESS, S.L.", para construír unha vivenda unifamiliar en
Bustelo-Luou, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto de execución presentado
(que modifica o básico inicial), redactado polo arquitecto D. José Hernando Ezquerra.-------------o) A Dª DOLORES VÍCTOR PIÑEIRO, para construír unha vivenda unifamiliar na finca
nº 1423 de Calo, situada en "A Binga", debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Maquieira Míguens.------------------------------p) A D. MODESTO ÁLVAREZ FLÓREZ, para construír unha vivenda unifamiliar illada
na parcela nº 15 dos Verxeles, parroquia de Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús Álvarez Flórez, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Retranqueala como mínimo 2 metros a lindeiros e 8 metros ó vial urbanizado.------------- Arranxa-los desperfectos que se poidan ocasionar nas beirarrúas e nos viais públicos por
mor das obras, para garanti-lo cal deberá constituír en arcas municipais unha fianza por importe
de setenta e cinco mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------q) A D. JESÚS ÁLVAREZ FLÓREZ, para construír dúas vivendas unifamiliares illadas
nas parcelas números 16 e 17 dos Verxeles, parroquia de Oza, debendo edificalas suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado por el mesmo, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:---------------------------------------------------------------------------------------------------- Retranquealas como mínimo 2 metros a lindeiros e 8 metros ó vial urbanizado.----------- Arranxa-los desperfectos que se poidan ocasionar nas beirarrúas e nos viais públicos por
mor das obras, para garanti-lo cal deberá constituír en arcas municipais unha fianza por importe
de cento cincuenta mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------r) A Dª CEFERINA OLIMPIA GARCÍA GONZÁLEZ, para construír unha vivenda
unifamiliar na parcela A de "Veiga da Riva", situada en Tras do Eixo-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes
Rosón Varela.---------------------------------------------------------------------------------------------------s) A Dª CEFERINA OLIMPIA GARCÍA GONZÁLEZ, para construír unha vivenda
unifamiliar na parcela B de "Veiga da Riva", situada en Tras do Eixo-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes
Rosón Varela.---------------------------------------------------------------------------------------------------t) A Dª CEFERINA OLIMPIA GARCÍA GONZÁLEZ, para construír unha vivenda
unifamiliar na parcela C de "Veiga da Riva", situada en Tras do Eixo-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes
Rosón Varela.---------------------------------------------------------------------------------------------------u) A Dª CEFERINA OLIMPIA GARCÍA GONZÁLEZ, para construír unha vivenda
unifamiliar na parcela D de "Veiga da Riva", situada en Tras do Eixo-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes
Rosón Varela.---------------------------------------------------------------------------------------------------v) A D. JOSÉ M. CASTRO QUINTÁNS, para legalización de vivienda unifamiliar comezada con licencia anterior e situada en Calo, debendo edificala suxeitándose ó proxecto de
legalización presentado, redactado pola arquitecta Dª Viviana Slafer.---------------------------------x) A D. XOSÉ ANTONIO COUCEIRO RIVAS, para obras de rehabilitación modificadas
con respecto á licencia concedida pola comisión de goberno en data 06-10-97, nº 284/97, na súa
vivenda situada en Espasande-Luou, debendo realizalas suxeitándose estrictamente ó proxecto e
modificacións presentadas, redactadas polo arquitecto D. Iago Seara Morales.-----------------------4.- DENEGACIÓN DE LICENCIA DE OBRAS.- Visto escrito de Dª MARÍA ANTONIA CARNICERO BORDALLO, nº 2151 de data 22-10-99, no que solicita licencia para construcción dunha vivenda unifamiliar na súa leira situada en Póboa-Cacheiras, acompañando pro-

xecto básico e de execución redactado polos arquitectos D. Jesús Álvarez Flórez e D. Rufo
Fernández Rodríguez, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda denega-la licencia que
se solicita por estar esgotado o número de licencias previsto para o núcleo da Póboa nas Normas
subsidiarias do concello, estando en estudio o Plan Especial de mellora de Núbleo correspondente a esa zona.-----------------------------------------------------------------------------------------------------5.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente tramitado a instancia de Dª MARÍA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS NOVOA. , veciña de
Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a
VIVENDA COMUNITARIA PARA MAIORES DE 60 ANOS na vivenda nº 42 da urbanización
Os Tilos deste concello.---------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------6.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------------------------a) Á ASOCIACIÓN DE FESTEXOS POPULARES DE S. MIGUEL DE SARANDÓN,
para organización da XX Exaltación do viño da Ulla, cincuenta mil pesetas.-------------------------b) Á COMISIÓN ORGANIZADORA DA FESTA DA AUGARDENTE DA ULLA, para
organización da XIX edición da citada festa, Cincuenta mil pesetas.-----------------------------------7.- CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitido polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a D. Mario Taibo
Suárez, quen non deberá aportar ningunha cantidade para o citado fin.--------------------------------Neste momento saen da sala os Sres. Blanco Martínez e Filloy Villar.-----------------------8.- APROBACIÓN INICIAL ESTATUTOS SAU-4.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acordou aprobar inicialmente o proxecto de estatutos e bases de
actuación do SAU-4 de Cacheiras, redactado por MAHÍA SANTIAGO, S.L., facultando ó Sr.
Alcalde para dispoñe-la exposición pública deste expediente polo prazo regulamentario e para
continua-los demais trámites que cómpren previos á aprobación definitiva.--------------------------Volven a entrar na sala os Sres. Blanco Martínez e Filloy Villar.------------------------------9.- CURSO DE TÉCNICO EN PRIMEIROS AUXILIOS.- Dada conta do curso de
técnico en primeiros auxilios organizado pola Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aboa-lo custo de matrícula do antedito
curso para catro persoas (por importe de 25.000 pts/alumno), a fin de que asistan a el os dous
policías locais e dous voluntarios de Protección Civil.----------------------------------------------------10.- RETIRADA DE POSTES DE TELEFÓNICA NA ESTRADA DE RARÍS.Igualmente por unanimidade, a Comisión de Goberno acorda requirir novamente a Telefónica
para que proceda á retirada inmediata dos seus postes do medio da calzada da estrada de Rarís,
advertíndolle que, a contar da data de notificación, Telefónica será responsable dos accidentes
que se orixinen por mor da situación dos anteditos postes.------------------------------------------------

11.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS Á CONSELLERÍA DE FAMILIA PARA
CONTRATACIÓN DE PERSOAL.- Vista a orde do 28-12-1999 da Consellería de Familia e
Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, inserta do D.O.G. nº 251, de 30-12-99, pola que se
regulan as axudas e subvencións a entidades locais, para o fomento do emprego a través dos
programas de cooperación no exercicio 2000, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:1º.- Aproba-la memoria avaliada da obra "Construcción de beirarrúas e acondicionamento
de locais públicos e fontes, lavadoiros e parques", redactada polo arquitecto técnico D. Enrique
Eijo Blanco por importe de oitenta e un millóns catrocentas corenta e sete mil seiscentas pesetas.2º.- Solicitar, ó abeiro da citada orde, unha subvención de trinta e nove millóns trinta e
nove mil seiscentas pesetas, custo do salario e seguridade social do persoal necesario para a
antedita obra (vintecatro albaneis oficiais de 2ª e oito oficiais de 3ª durante un período de seis
meses).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Solicitar tamén, ó abeiro da orde citada, unha subvención de oito millóns setecentas
unha mil cincocentas trinta e seis pesetas para a contratación de oito monitores deportivos
durante o período de seis meses.-----------------------------------------------------------------------------4º.- Manifestar que a partida presupostaria 511.21000 do orzamento de gastos deste
concello para o ano 1999, prorrogado para o 2000, conta con consignación suficiente para financia-la aportación municipal á obra reseñada no apartado 1º deste acordo.-----------------------------5º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------12.- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN NO CENTRO SOCIOCULTURAL DE
TEO.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
contratarlle a "CEFIGAL, S.L." a instalación de calefacción no centro sociocultural de Teo, no
prezo de un millón catrocentas noventa e sete mil duascentas trinta pesetas mailo I.V.E. correspondente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e corenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 7 DE FEBREIRO DO 2000.--------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Manuel R. Cajaraville Campos
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a sete de febreiro do dous mil.-------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por apertura de gabia e colocación de
mangueira e conexión en "Montes"-Calo, cento trece mil seiscentas oitenta pesetas.----------------b) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por apertura de gabia e colocación de
mangueira en Vilar de Francos-Calo, un millón trescentas oitenta e catro mil catrocentas sesenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por construcción de alcantarillado e
abastecemento de auga en Grilo-Cacheiras, un millón trescentas setenta e unha mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------d) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de escolas, oitocentas noventa e dúas mil oitocentas corenta e cinco pesetas.-------------------e) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de edificios municipais, trescentas tres mil oitenta e tres pesetas.---------------------------------f) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible subministrado para calefacción de centros de saúde, trescentas unha mil cento setenta e seis pesetas.----------------------------g) A "MULTIOCIO GALICIA, S.L.", por cloro e antialgas para piscinas, corenta e sete
mil novecentas noventa e seis pesetas.----------------------------------------------------------------------h) Ó CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA, por planos topográficos do concello, tres mil cincocentas cincuenta e dúas pesetas.---------------------------------------i) A "ALQUIMAO, S.L.", por aluguer de maquinaria para a escola obradoiro, corenta e
dúas mil setecentas corenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------

l) A "VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.", por vidros colocados no polideportivo de
Calo, trinta e catro mil catrocentas vintedúas pesetas.----------------------------------------------------m) A "BONSAI CENTER", por materiais para construcción de xardíns (escola obradoiro), dous millóns trescentas vintedúas mil cincocentas setenta e oito pesetas.------------------------n) A "BONSAI CENTER", por semente e abono para construcción de xardíns (escola
obradoiro), trescentas trinta e nove mil trescentas sesenta e catro pesetas.----------------------------ñ) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, dezasete mil duascentas setenta pts.o) Ó BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO, por suscrición do concello (ano 2000), trinta e
seis mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------p) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación dun anuncio, trinta e sete mil cento
vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------q) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, corenta e
seis mil cincocentas corenta e sete pesetas.-----------------------------------------------------------------r) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, catorce mil
duascentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------s) A "A.M. BORDADOS", por parches bordados para os uniformes de protección civil,
vintecatro mil cento vinteoito pesetas.-----------------------------------------------------------------------t) A "FORJADOS Y ESTRUCTURAS XER, S.L.", por traballos de rehabilitación da vivenda de Dª Claudina Conde Pereira, un millón cincocentas vinte mil noventa e oito pesetas.----u) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por obras de ampliación da pista
de Seoane á Ufa, 2ª fase-Ampliación Igrexa de Recesende, un millón oitocentas sesenta e oito
mil cincocentas corenta e tres pesetas.-----------------------------------------------------------------------v) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por afirmado da pista de Vilanova
a Laña, tres millóns cincuenta e dúas mil catrocentas setenta e nove pesetas.-------------------------x) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por ampliación afirmado pista
Tarrío-Seoane, dous millóns duascentas cincuenta mil cincocentas trinta e oito pesetas.-----------z) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por afirmado da pista de Ribas a
Vilanova, tres millóns duascentas cincuenta e cinco mil novecentas setenta e sete pesetas.--------aa) A "EDITORIAL ARANZADI", por un tomo do repertorio cronolóxico de lexislación,
setenta e seis mil cento dez pesetas.--------------------------------------------------------------------------ab) A "CEFIGAL, S.L.", por reparacións de fontanería e calefacción nas escolas de
Francos, Aido, Campos, Galanas e Bamonde, cento sesenta e sete mil seiscentas tres pesetas.----ac) A "GESTETNER", por tóner para a fotocopiadora, dezanove mil setecentas tres pts.-ad) A "DISGACO, S.L.", por bolsas de cotillón para a cabalgata de Reis, cento vinteúnha
mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ae) A "LA EQUITATIVA, S.A.", por seguro de membros da corporación, sesenta e sete
mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------af) A "JOSÉ ÁNGEL RAÑA E SANTIAGO ALONSO, S.C.", por informe de valoración
de finca na Ramallosa, corenta mil seiscentas pesetas.----------------------------------------------------ag) A GESTETNER, por papel para a fotocopiadora, vinteseis mil novecentas setenta pts.
ah) A GESTETNER, cargo fixo por mantemento anual da fotocopiadora, cento sesenta e
cinco mil cento noventa e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------ai) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, corenta e
oito mil catrocentas trinta pesetas.---------------------------------------------------------------------------al) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para a escola obradoiro,
vintenove mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------am) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por apertura de gabias en Lampai e Oza,
limpeza de cunetas e pistas en Oza e San Domingo, afirmado no centro da terceira idade, bacheo
de pisas en Calo, Cacheiras, Luou, Rarís e Oza e limpeza de pistas e arquetas en Ameneiro, un
millón oitocentas noventa e sete mil cento noventa e sete pesetas.--------------------------------------an) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos e arranxo de
alcantarillado en Calo, Luou, Lampai e Os Tilos, trescentas cincuenta e catro mil seiscentas setenta e seis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------

añ) A "MARLO, S.C.", por unha marquesina para Agoso, cincocentas trinta e seis mil
duascentas sesenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------ao) A "MARLO, S.C.", por unha marquesina para Solláns, cincocentas trinta e seis mil
duascentas sesenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------ap) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por cambio de aceite e filtros do tractor e
arranxo deste e da desbrozadora, trescentas dezanove mil novecentas oitenta e oito pesetas.------3.- CONCESIÓN DE TARXETAS DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª María Esther Iglesias Sánchez
para o vehículo matrícula C-0708-CC e a D. Manuel Piñeiro Duro para os vehículos matrículas
C-0463-BU e C-5600-BS, non debendo aportar os solicitantes ningunha cantidade para o citado
fin.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Que se leve a cabo nas instalacións deste concello a segunda parte do curso de técnico
en primeiros auxilios do que se está impartindo neste momento a primeira parte, en colaboración
coa Federación Galega de Salvamento e Socorrismo e, se é posible, comezar ó mesmo tempo
outro curso completo, todo isto sen ningún custo para o concello agás o mantemento das instalacións nas que se fagan os cursos.-----------------------------------------------------------------------------b) Participar na III Liga Intermunicipal de fútbol sala Negreira 2000, na que representará
a este concello o equipo que quede campeón na Liga de fútbol sala "Concello de Teo", e para o
cal o concello aboará a cota de cincuenta mil pesetas fixada para cubri-los gastos do antedito
torneo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- SINATURA DE CONVENIO PARA GARDERÍAS INFANTÍS.- Visto o expediente que se tramita para a sinatura dun convenio coa Consellería de Familia e Promoción do
Emprego, Muller e Xuventude para remate das obras na gardería infantil dos Tilos e para a
construcción dunha nova gardería infantil na parroquia de Calo, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para asina-lo antedito convenio, segundo o modelo que figura no expediente, e para continua-los demais trámites deste.--------------------------------------------------------------------------------6.- PRÓRROGA DE CONVENIO DE VOLUNTARIADO.- Dada conta do expediente
que se tramita para prórroga do convenio asinado entre a Fundación "Paideia" e este concello
para voluntariado social, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda facultar ó seu Alcalde-Presidente, D. Armando U. Blanco Martínez, para asina-la prórroga do convenio citado,
segundo o modelo que figura no expediente, e para continua-los demais trámites deste.------------7.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES XUVENÍS.- Vista a
orde do 29 de decembro de 1999, inserta no D.O.G. nº 8, de 13-01-2000, pola que se regulan as
subvencións a concellos para a realización de actividades dirixidas á xuventude e para a
promoción da información xuvenil, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:------------1º.-Solicitar da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude,
unha subvención de dous millóns oitocentas trinta e unha mil trescentas vintecinco pesetas para
promoción da información xuvenil e para actividades de animación sociocultural, sendo o custo
total de tres millóns setecentas setenta e cinco mil cen pesetas.------------------------------------------

2º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente do concello, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 22 DE FEBREIRO DO 2000.------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vintedous de
febreiro do dous mil.------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de catro dos seus membros, sendo o número legal o de seis, a fin de levar
a cabo a sesión ordinaria supletoria convocada
para este día.---------------------------------------------Escusaron a súa asistencia os concelleiros D.
José Manuel Neira Picallo e D. Manuel A. Filloy
Villar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel R. Cajaraville Campos
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A CORREOS, por imposición dun telegrama telefónico de pésame á familia real española, mil catrocentas dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------b) A D. SERAFÍN CASTELAO VARELA, por estendido de zahorra e desatascado de
gabias en Vilar de Francos, corenta e oito mil pesetas.---------------------------------------------------c) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería e electricidade na piscina de Luou e na
escola vella de Bamonde, sesenta e sete mil seiscentas sesenta e dúas pesetas.-----------------------d) A "CEFIGAL, S.L.", por instalación de motor, válvula de retención e outros na piscina
de Luou, cento cinco mil trescentas sesenta e cinco pesetas.---------------------------------------------e) A "CEFIGAL, S.L.", por instalación de calefacción no centro cultural de Teo, un millón setecentas trinta e seis mil setecentas oitenta e sete pesetas.----------------------------------------f) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, cincocentas cinco pesetas.-g) A "ÓPTICA VAL", por unhas gafas para Dª Rosa Parajó Liñares, corenta mil pesetas.h) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, cento trinta e oito mil cincocentas corenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------i) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento cincuenta e dúas mil
cincocentas setenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------l) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria (mes de xaneiro),
oitocentas doce mil novecentas cinco pesetas.--------------------------------------------------------------

m) A "SOGAMA", por tratamento de lixo (mes de xaneiro), novecentas corenta e catro
mil seiscentas cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------n) A "ABOGADOS ASESORES, S.C.", por dirección letrada no recurso contencioso-administrativo interposto por Dª María Braña Porteiro, cento corenta e sete mil trescentas vinte pts.
ñ) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cinco mil novecentas cincuenta e catro pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------o) A "ALBACOPI", por material de oficina, trinta e cinco mil setecentas cincuenta e sete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------p) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por arranxo de xogos infantís nos parques das
escolas de Cacheiras, Oza, Vilariño e Rarís, setenta e cinco mil catrocentas pesetas.----------------q) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por cambio de situación dos xogos infantís do
parque da Santa Eufemia, cincuenta e cinco mil seiscentas oitenta pesetas.---------------------------r) A "FOTO-VÍDEO MANOLO", por marcos e montaxes dixitais, vinte mil oitocentas
oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------s) A "THYSSEN BOETTICHER, S.A.", por mantemento do ascensor da gardería dos
Tilos (1º trimestre do 2000), corenta e sete mil catrocentas corenta e tres pesetas.-------------------t) A "DISPREX, S.L.", por doces para a cabalgata de reis, vintenove mil duascentas once
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------u) A "CAROZA TEATRO, S.L.", por unha representación teatral o día 16-12-99, cincuenta mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------v) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de autobuses para a cabalgata de Reis, corenta e
dúas mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------x) A "SEMENTEIRA DE EDICIONES, S.L.", por libros para a biblioteca municipal, vintecatro mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------z) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por graxa e aceite para o tractor, dúas
mil novecentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------aa) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para vehículos municipais, trinta e oito mil setecentas setenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------ab) A "ANTONIO GIL DE LOS RÍOS, S.L.", por insignias para uniformes de policía
local e de protección civil, oitenta e seis mil catrocentas vinte pesetas.--------------------------------ac) A "XESTIÓN E CONTROL NOROESTE, S.L." (A-1), por revisión de extintores de
incendios, nove mil cento noventa e dúas peseta.----------------------------------------------------------ad) A Dª CARMEN CASTRO ASTRAY, para pago á Asociación cultural "Cruceiro de
Monte" dos materiais e asistencia de Yolanda Ares Brea a cursos de bolillos e manualidades
(emerxencia social), mes de febreiro, oito mil trescentas cincuenta pesetas.--------------------------ae) A "INVERSIONES VEMEX, S.L.", por desbroce de pistas de Luou, Calo e Rarís,
cincocentas catro mil setecentas setenta e catro pesetas.--------------------------------------------------af) A "INVERSIONES VEMEX, S.L.", por desbroce de pistas en Oza, Luou e Rarís,
novecentas corenta e dúas mil seiscentas setenta e catro pesetas.---------------------------------------ag) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por abastecemento de auga, 4º trimestre de 1999,
seis millóns novecentas dezasete mil duascentas noventa e sete pesetas.------------------------------ah) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por alcantarillado, 4º trimestre de 1999, tres millóns novecentas vintecinco mil cento sete pesetas.--------------- ----------------------------------------ai) A "ENXEÑERÍA & SERVICIOS", por arranxo do disco da máquina fotográfica da
policía local, cinco mil oitocentas pesetas.------------------------------------------------------------------al) A "MALGA, S.L.", por subministro de electricidade ó polideportivo dos Tilos, un
millón oitocentas corenta e sete mil setecentas sesenta e catro pesetas.--------------------------------am) A "SEUR", por portes de documentación á Coruña, novecentas setenta e unha pts.---an) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", pormateriais para obras, dezaoito mil cento oitenta
e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------añ) A D. JOSÉ LUIS NIETO, por fresado de fincas da Burga, catorce mil cincocentas
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ao) A Dª CARMEN CASTRO ASTRAY, suplidos para pago de materiaies de bolillos
para Yolanda Ares Brea (mes de xaneiro), tres mil oitocentas cincuenta pesetas.--------------------ap) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra para obras en Vilar de Francos, dezaseis mil catrocentas noventa e unha pesetas.----------------------------------------------------------------aq) A D. JAVIER SEIJO FERRO, por obras realizadas no colexio da Ramallosa, cento
cincuenta mil duascentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------ar) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------as) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, catro mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------------at) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, dúas mil pesetas.----------------------------------------------------------------------au) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, catro mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------av) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, catro mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------ax) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, catro mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------az) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, catro mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------ba) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, catro mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------------bb) A "XAMONERÍA A COVA", por pinchos servidos con motivo da clausura dos
cursos de fruticultura, setenta e seis mil pesetas.-----------------------------------------------------------bc) Ó BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO, por suscrición do xulgado municipal (ano
2000), trinta e seis mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------bd) A "ÓPTIMA", por dispensadores de papel hixiénico para edificios municipais, vinteoito mil oitenta e cinco pesetas.------------------------------------------------------------------------------be) A "GRAFINOVA, S.A.", por propaganda do concello, cincocentas noventa e nove
mil corenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------bf) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vinteseis mil seiscentas setenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------------bg) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, dezaoito mil
oitocentas noventa e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------bh) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vintecatro mil
catrocentas corenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------bi) A D. JAVIER SEIJO FERRO, por arranxos de fontanería realizados en edificios
escolares e colocación de grifos na gardería dos Tilos, catrocentas oitenta e oito mil trescentas
sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------bl) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición do concello (mes de xaneiro), tres mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------bm) A FENOSA, por alumado público, trinta mil trescentas setenta e dúas pesetas.-------bn) A FENOSA, por alumado público, corenta e cinco mil catrocentas sesenta e catro pts.
bñ) A FENOSA, por luz de escolas, trescentas trinta e sete mil setecentas trinta pesetas.--bo) A FENOSA, por luz de escolas, sesenta e catro mil seiscentas setenta e cinco pesetas.
bp) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, dúas mil oitocentas setenta e catro pesetas.bq) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, seis mil cincuenta e sete pesetas.------------br) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, dezasete mil cento cincuenta e catro pts.----bs) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, sete mil oitocentas oitenta e seis pesetas.----

bt) A FENOSA, por alumado público, dúas mil setecentas once pesetas.---------------------bu) A FENOSA, por alumado público, mil cento vintetrés pesetas.---------------------------bv) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, cinco mil oitocentas setenta e sete pesetas.bx) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, cinco mil cento quince pesetas.--------------bz) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, tres mil oitocentas unha pesetas.-------------ca) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, mil seiscentas setenta e tres pesetas.--------cb) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, dezaseis mil trescentas noventa e dúas pts.cc) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, trinta e sete mil seiscentas vintedúas pts.---cd) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, trinta e tres mil duascentas catorce pesetas.ce) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, cinco mil duascentas catorce pesetas.-------cf) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, cincocentas noventa pesetas.----3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-------------------------------------------------a) A D. JAVIER MIDÓN MARTÍNEZ, para recheo de 50 m3 con terra na súa leira
situada en Ramallosa-Lucí, debendo respecta-lo sistema de drenaxe de solos ou posible rede de
rego das fincas e repoñe-la capa superficial destinada ó mesmo uso cá actual.-----------------------b) A D. SAMUEL MOSQUERA EDREIRA, para recheo de 50 m3 na finca nº 1406 de
Calo, situada en "Portomeixide"-Balcaide, debendo respecta-lo sistema de drenaxe de solos ou
posible rede de rego das fincas e repoñe-la capa superficial destinada ó mesmo uso cá actual, sen
que o antedito recheo afecte ó tramo de protección de 5 metros da canle, e coa obriga de contar
con autorización de Augas de Galicia para realiza-la citada obra.---------------------------------------c) A D. PEDRO FUENTES FERNÁNDEZ, para construcción dunha gabia de 4 m/l na
finca nº 135 do polígono 3 de Oza, situada en Vilanova, debendo instalar tubería de sección
maior de 40 cm. para o caudal das augas e contar coa autorización de Augas de Galicia para
realiza-la citada obra.-------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ ANTONIO PATIÑO AMBOAGE, para construír un valado con postes e
arame de 25 m/l na finca nº 203 de Reis, situada en Olveira, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e coa obriga de cumpri-las condicións xenéricas do
artigo 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e as
esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das citadas Normas.------------e) A D. RAMÓN SEOANE RODRÍGUEZ, para construír un valado de 127 m/l con
postes e tea metálica na finca nº 201 de Lucí, , situada en Pite, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá
pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e coa obriga de cumpri-las condicións xenéricas
do artigo 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e
as esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das citadas Normas.---------f) A Dª ELENA GONZÁLEZ SEOANE, para construír un valado de 67 m/l con postes e
tea metálica na finca nº 191 de Teo, situada en Campos, debendo edificalo á distancia mínima de
5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e coa obriga de cumpri-las condicións xenéricas do
artigo 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e as
esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das citadas Normas.------------g) A Dª MARÍA LUISA PAZ ALFONSO, para construír un valado de 42 m/l con postes
e arame na finca nº 237 de Teo, situada en Campos, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e coa obriga de cumpri-las condicións xenéricas do

artigo 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e as
esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das citadas Normas.------------h) A D. JOSÉ FERNÁNDEZ VIDAL, en representación de "CONSTR. JOSÉ FDEZ. Y
ELENA FDEZ., S.L.", para construír un cerramento provisional de 60 m/l, para protección de
obra en construcción, nunha finca situada en Ramallosa-Lucí, debendo instalalo a unha distancia
mínima de 8 metros a contar do eixe da estrada C-541 e baixo a dirección dos técnicos da obra en
construcción, e coa obriga de aportar compromiso de derruba unha vez finalizadas as obras no
solar e para proceder a urbaniza-los terreos de cesión obrigatoria previstos no estudio de detalle
aprobado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. JOSÉ GARCÍA AMBROA, para construcción dun alpendre de 30 m2 para
servicio auxiliar na finca nº 309 de Teo, situada no Vilar, debendo edificalo á distancia mínima
de 3 metros a contar dos lindes da finca, á de 8 metros a contar do eixe da pista municipal e á
distancia que lle sinale a Demarcación de Estradas da Xunta con respecto á vía pública principal,
e coa obriga de cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non
superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente con respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.---------------------------------------------------------------l) A Dª EVA MARÍA LOSADA BUELA, para construír un alpendre de 30 m2 para uso
auxiliar da súa vivenda na finca nº 1012 de Cacheiras, situada no Sisto, debendo edificalo á
distancia mínima de 3 metros a contar dos lindes da finca e de 8 metros a contar do eixe da pista,
e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo
non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a
2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente con respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da
parcela neta e un límite de 30 m2.----------------------------------------------------------------------------m) A D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ PAZOS, para arranxo da cuberta e lavado e
encintado de pedra nas fachadas e pinche da súa vivenda situada en Freixeiro-Reis, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-n) A "UNEDA, S.L.", para segregación das fincas 37 e 38 do plano de concentración
parcelaria de monte de Cacheiras-Recesende, debendo levala a cabo suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil e coa obriga de realiza-la cesión indicada por Estructuras Agrarias.------------------------------------------------------------ñ) A D. LUIS ENRIQUE ARJONA BEJAR, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 1019 de Calo, situada no Casal, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polos arquitectos D. Ignacio Soto González e Dª Ana Isabel Piñeiro Esperante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------o) A D. JOSÉ IGLESIAS COUTO, para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº
728 de Calo, situada en "Portelo"-San Domingo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ós
proxectos presentados, redactados polo arquitecto D. José Antonio Parga García.-------------------p) A Dª MARÍA CECILIA ROJO RAMÍREZ, para construír unha vivenda unifamiliar na
parcela nº 18 dos Verxeles, parroquia de Oza, debendo edificala suxeitándose estrictamente ós
proxectos presentados, redactados polo arquitecto D. José Mª Rodríguez Santalices.---------------q) A D. RAMÓN CARLOS REGUEIRO MOSTEIRO, para construír dúas vivendas
unifamiliares en dúas fincas independentes (fincas 128 e 129 da concentración de monte de Cacheiras), segundo proxecto de segregación aprobado, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil.----------------

r) A D. JOSÉ CES CANLE, en representación de "PROMOCIONES GALLEGAS, S.A.",
para construír un edificio de 17 vivendas na súa finca situada en Montouto-Cacheiras, debendo
edificalo suxeitándose estrictamente ós proxectos presentados, redactados polo arquitecto D. José
A. Hermo Túñez, adaptando a cuberta ás condicións especificadas nos artigos 2.30 a 2.33 das
Normas subsidiarias vixentes, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:---------------------- Conecta-la rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto e coas
condicións técnicas que lle indique a compañía concesionaria AQUAGEST, S.A.------------------- Tramitar expediente independente para a apertura do garaxe situado no soto do edificio.- Formaliza-las cesións aprobadas no estudio de detalle, correspondentes ós espacios públicos de dotacións e viais, segundo o artigo 180.3 do Regulamento de xestión urbanística.-------- Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización,
que se avalia na memoria aportada.--------------------------------------------------------------------------s) A "VILARES LUGO, S.L.", para a construcción dun edificio de 48 vivendas nas fincas
437, 438-1 e 438-2 de Cacheiras, situadas en Cacheiras, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ós proxectos presentados, redactados polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, e coa
obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------------ Urbanizar toda a fronte das fincas iniciais aportadas ó proxecto de compensación, incluída a finca "A".----------------------------------------------------------------------------------------------- Conecta-la rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto e coas
condicións técnicas que lle indique a compañía concesionaria AQUAGEST, S.A.------------------- Formaliza-las cesións aprobadas no estudio de detalle e proxecto de compensación,
correspondentes ós espacios públicos de dotacións e viais, segundo o artigo 180.3 do Regulamento de xestión urbanística.---------------------------------------------------------------------------------- Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización,
que se avalia na memoria aportada.--------------------------------------------------------------------------t) A D. RAÚL FURELOS PARADELA, para legalización dunha vivenda unifamiliar situada en Fixó-Calo, debendo axustala estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, e coa obriga de aportar documento de cesión da zona destinada a viais, reflexada na planta do proxecto, correspondente á fronte do solar.---------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de Dª MARÍA ALICIA BOQUETE CARBÓN, nº 94 de data 18-01-2000, no que expón
que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a locutorio de Internet, servicios informáticos e
academia de informática situado no local nº 3 do centro comercial dos Tilos, do que era titular
"Orden-A2, S.L.", polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a
primitiva licencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------5.- LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.--------------------------a) Visto o expediente tramitado a instancia de Dª MARÍA ALICIA BOQUETE CARBÓN, veciña de Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a venda de productos informáticos no local nº 3 do Centro Comercial Os Tilos, deste
concello, actividade que desenvolverá conxuntamente coa que se vén levando a cabo no citado
local e que consiste en locutorio de Internet, servicios académicos e academia de informática.---Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.---------------------

b) Visto o expediente tramitado a instancia de D. FRANCISCO JAVIER RUBINES
JAMARDO, veciño de Padrón, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un
establecemento dedicado a COMPRAVENDA DE MOBLES DE COCIÑA E BAÑO, ELECTRODOMÉSTICOS E COMPLEMENTOS, no lugar de Pontevea, parroquia de Reis deste
concello.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------6.- LICENCIA DE VADO.- Visto escrito de D. Manuel Coello García, nº 280 de data
11-02-2000, no que solicita licencia para instalar un sinal de vado permanente diante do portal do
seu edificio situado en Grilo-Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a licencia que solicita, debendo aboa-las taxas correspondentes, que ascenden
á cantidade de cincocentas pesetas anuais, sen o que esta licencia non surtirá ningún efecto.------7.- SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS
LABORAIS DE CESIÓN DUN VEHÍCULO PARA A POLICÍA LOCAL.- Vista a Orde da
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais de 31-01-2000, inserta no D.O.G. nº 28, de
10-02-2000, pola que se anuncian medidas de apoio á policía local de Galicia consistentes na
cesión en propiedade de vehículos especialmente preparados para o exercicio das súas funcións,
a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:--------------------------------------1º.- Solicitar, ó abeiro da antedita orde, a cesión en propiedade dun vehículo para a policía local deste concello.----------------------------------------------------------------------------------------2º.- Aceptar integramente os termos e prescricións da citada orde.----------------------------3º.- Comprometerse a aporta-la achega correspondente ó concello, que ascende ó 20% do
prezo do vehículo.----------------------------------------------------------------------------------------------4º.- Manifestar que no presuposto municipal de gastos para o 2000, actualmente en fase
de redacción, existe unha partida para investimento en vehículo de policía local, con consignación suficiente para facerlle fronte ó nomeado gasto.-----------------------------------------------------5º.- Comprometerse a asumi-los gastos de seguros, mantemento e conservación e ás
indemnizacións derivadas de posibles declaracións de responsabilidade civil ou criminal polo uso
do vehículo, calquera que sexa a súa contía.----------------------------------------------------------------6º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para acepta-la cesión en propiedade do
vehículo, no caso de resolución favorable da Consellería, nas condicións que sexan establecidas
por esta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS
LABORAIS DE CESIÓN DUN VEHÍCULO PARA PROTECCIÓN CIVIL.- Vista a Orde
da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais de 29-12-1999, inserta no D.O.G. nº
1552, de 07-02-2000, pola que se dictan normas para a concesión de apoio ós concellos galegos
na cesión de vehículos especialmente preparados para misións de protección civil, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:--------------------------------------------------------1º.- Solicitar, ó abeiro da antedita orde, a cesión en propiedade dun vehículo para a agrupación de voluntarios de protección civil deste concello.--------------------------------------------------

2º.- Aceptar integramente os termos e prescricións da citada orde.----------------------------3º.- Comprometerse a aporta-la achega correspondente ó concello, que ascende ó 15% do
prezo do vehículo.----------------------------------------------------------------------------------------------4º.- Manifestar que no presuposto municipal de gastos para o 2000, actualmente en fase
de redacción, existe unha partida para investimento en vehículo de protección civil, con consignación suficiente para facerlle fronte ó nomeado gasto.--------------------------------------------------5º.- Comprometerse a asumi-los gastos de seguros, mantemento e conservación e ás
indemnizacións derivadas de posibles declaracións de responsabilidade civil ou criminal polo uso
do vehículo, calquera que sexa a súa contía.----------------------------------------------------------------6º.- Comprometerse a que o vehículo sexa destinado a misións de protección civil, para o
cal llo cederá en uso á agrupación de voluntarios de protección civil deste concello.----------------7º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para acepta-la cesión en propiedade do
vehículo, no caso de resolución favorable da Consellería, nas condicións que sexan establecidas
por esta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- SINATURA DE CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS SOCIOCULTURAIS E XUVENÍS.- Visto o expediente que se tramita para a sinatura dun convenio
coa Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude para a primeira fase
das obras de construcción de dous centos socioculturais e xuvenís nas parroquias de Oza e Rarís
e para o acondicionamento dun local situado nos Tilos para destinalo a centro sociocultural e
xuvenil, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda facultar a D. Armando
U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para asina-lo antedito convenio, segundo
o modelo que figura no expediente, e para conti- nua-los demais trámites deste.---------------------10.- COMPRA DUNHA FOTOCOPIADORA PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda adquirirlle a CANON, para servicio do departamento social, unha fotocopiadora
dixital Canon GP215, sen conexión fax, no prezo total de oitocentas cincuenta e oito mil catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------11.- OBRAS DE CANALIZACIÓN EN SILVA-LAMPAI.- A Comisión de Goberno,
por unanimidade dos asistentes, acorda levar a cabo obras de canalización de pluviais en "Cortiña", lugar de Silva-Lampai, segundo memoria valorada redactada polo arquitecto técnico municipal, cun presuposto total de cento trinta e catro mil cincocentas oitenta e nove pesetas.------------12.- INSTALACIÓN DUN PARQUE INFANTIL EN REIS.- Igualmente por unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acorda instalar un parque infantil na parroquia de
Reis, nos terreos da asociación cultural "A Ponte Vella".------------------------------------------------13.- ARRANXO DO XARDÍN DO CENTRO DE SAÚDE DE CALO.- Tamén por
unanimidade dos asistentes, a Comisión de Goberno acordou levar a cabo o arranxo do xardín do
centro de saúde de Calo, incluso levantado de céspede e instalación de sistema de rego.-----------14.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------------a) Á SOCIEDADE DE CAZADORES DE TEO, a conta da subvención anual do 2000, un
millón de pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------b) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "A PONTE VELLA", a conta da subvención anual do
2000, un millón de pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------c) Á ASOCIACIÓN VECIÑAL "CAMPOSANTO DE LUOU", a conta da subvención
anual do 2000, dous millóns de pesetas.----------------------------------------------------------------------

15.- SUBVENCIÓN OBRAS E EQUIPAMENTO NA CASA DO CONCELLO.Dada conta dos expedientes que se tramitan para solicitar da Consellería de Xustiza, Interior e
Relacións Laborais subvención para obras de ampliación e reforma da casa do concello e para
equipamento do salón de actos, ó abeiro da orde do 29 de decembro de 1999, inserta no D.O.G.
nº 24, de 04-02-2000, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-----------1º.- Aproba-las obras de ampliación e reforma da casa consistorial do concello de Teo,
por importe de oitenta e tres millóns catrocentas trinta e nove mil cento trinta e catro pesetas,
segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.------------------------------2º.- Aproba-la memoria valorada, por importe de tres millón setecentas corenta e nove
mil vintenove pesetas, redactada polo técnico municipal D. Enrique Eijo Blanco, para mobiliario
do salón de plenos.---------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Solicitar da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, ó abeiro da antedita
orde, unha subvención para obras na casa consistorial e outra para equipamento desta.-------------4º.- Acepta-las condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na orde
citada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------5º.- Facultar a D. Armando Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------16.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 23 DE MARZO DO 2000.----------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. José Manuel Neira Picallo
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Mario Fandiño Pazos
D. Manuel A. Filloy Villar
D. Manuel R. Cajaraville Campos
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintetrés de
marzo do dous mil.--------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse
en primeira convocatoria a Comisión de Goberno,
coa asistencia dos seis membros que a com-poñen e
que se citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión
ordinaria supletoria convocada para este día.--------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.-----------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte -------------------------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A D. ENRIQUE MAREQUE FREIRE, por hipoclorito para escolas, oito mil cincocentas vinteseis pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------b) A "LA LEY", por modelos de contratos administrativos, trinta e oito mil oitocentas noventa e seis pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------c) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do antroido deste concello, corenta mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------d) A "ACIMUT", por levantamento topográfico da zona de "Gandariña"-Luou, vintenove
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A "XESTIÓN E CONTROL NOROESTE, S.L.", por arranxo da centralita telefónica,
dez mil cento oitenta e cinco pesetas.------------------------------------------------------------------------f) A "ALBACOPI", por material informático non inventariable para o departamento técnico, vintenove mil setecentas sesenta e seis pesetas.-----------------------------------------------------g) A D. JOSÉ ANTONIO PARGA GARCÍA, honorarios por dictame técnico sobre a
U-2-A dos Tilos, cento setenta e catro mil pesetas.--------------------------------------------------------h) A "TÍTERES CACHIRULO", por representación de títeres efectuada neste concello,
trinta e sete mil cincocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------i) Ó RESTAURANTE-MARISQUERÍA "A LA BRASA", por xantar servido en visita do
Sr. Alcalde e do director do colexio de Calo ó Delegado Provincial da Consellería de Educación,
vinte mil trescentas dez pesetas.------------------------------------------------------------------------------l) Ó RESTAURANTE "CATETE", por xantar servido en visita do Director Xeral da
Consellería de Familia á gardería dos Tilos e finca para a gardería de Calo, vintecinco mil novecentas corenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------m) A "CATUFE, S.L.", por revelado de fotografías e cargas para a cámara Polaroid, trinta
e unha mil setecentas corenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------

n) A "ATM", por un manual de retribucións de funcionarios para o ano 2000, cinco mil
duascentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------ñ) Á FEGAMP, por cota anual de socio (ano 2000), noventa e sete mil setecentas vinte
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------o) A FENOSA, por enerxía subministrada para edificios escolares, deportivos e municipais, alumados públicos, depuradoras, etc., oito millóns catrocentas cincuenta e dúas mil oitocentas vinteoito pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------p) A FENOSA, por luz de escolas, duascentas corenta e tres mil cincocentas sete pts.-----q) A FENOSA, por alumado público, doce mil trinta e sete pesetas.--------------------------r) A TELEFÓNICA, por recibos de teléfonos da escola obradoiro, dezanove mil seiscentas sete pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------s) Ó "RESTAURANTE PAMPÍN", por refección servida con motivo da clausura do
curso de fruticultura, setenta mil pesetas.-------------------------------------------------------------------t) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por asfaltado e colocación de nova tubería en
pistas de Ameneiro, cincocentas dezaoito mil oitocentas oitenta pesetas.-----------------------------u) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por bacheo, limpeza de cunetas e/ou colocación de arquetas en Ameneiro, San Martiño, A Grela, Galanas e Vilar de Calo, cento oitenta e
dúas mil seiscentas sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------v) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por acondicioamento do entorno da ponte do
Río Tinto, incluso ampliación e asfaltado da pista e colocación de tubos, oitocentas vintesete mil
cincocentas corenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------x) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por reposición de gabias e firme de pistas e
limpeza de cunetas en Vilar de Francos, trescentas trinta e unha mil catrocentas trinta e cinco pts.
z) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por bacheo de pistas nas Viñas, Osebe e Texexe a Cornide e construcción de gabia na pista de Cabanas a Vila Verde, catrocentas corenta e seis
mil oitocentas noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------aa) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por ampliación, bacheo e limpeza de cunetas e
gabias na pista de Mazas, cincocentas corenta mil seiscentas dezaoito pesetas.----------------------ab) A "GESTORÍA DE LA TORRE, S.L.", por traballos realizados para o concello,
quince mil trescentas setenta pesetas.------------------------------------------------------------------------ac) A "GESTORÍA DE LA TORRE, S.L.", por traballos realizados para o concello, catro
mil sesenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------ad) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por realización da obra "Afirmado e ensanche Tribaldes-Parque (C)", dous millóns setecentas quince mil catrocentas sesenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por realización da obra "Afirmado en Tribaldes (A, D, E, F)", dous millóns trescentas sesenta mil noventa e dúas pesetas.--------af) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por realización da obra "Afirmado e ensanche Tribaldes (B)", dous millóns setecentas trinta e cinco mil novecentas pesetas.------ag) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza do local da policía, meses de xaneiro e
febreiro, vinteúnha mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------ah) A "BAYER HNOS.", por suscrición á revista "La administración práctica", trinta e
unha mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------ai) Á FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEMP), pago de
cota de socio deste concello, ano 2000, cento catro mil setecentas pesetas.---------------------------al) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras de pavimentado en Outeiro-Reis, un millón trescentas once mil catrocentas sesenta e seis pesetas.--------------------------------am) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por pavimentado dos accesos ó aparcamento do campo de fútbol de Reis, un millón seiscentas sesenta e unha mil cento vintedúas pts.--

an) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por pavimentado de pista en Vilar de
Calo, seiscentas oito mil catrocentas vintenove pesetas.--------------------------------------------------añ) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por pavimentado de pista en Cantaleta-Vilariño, oitocentas noventa e sete mil trescentas oitenta e unha pesetas.----------------------------ao) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por ampliación e asfaltado de pista en
Oza, tres millóns cento sesenta mil novecentas cincuenta e sete pesetas.------------------------------ap) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por pavimentado de pista en Vilar do
Bispo-Lampai, un millón seiscentas cincuenta e sete mil cincocentas corenta e seis pesetas.------aq) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por pavimentado de pista en Silva-Lampai, un millón catrocentas oitenta e nove mil trescentas trinta e catro pesetas.------------------------ar) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por pavimentado de pista en Grela-Lampai, seiscentas oitenta e tres mil duascentas setenta e dúas pesetas.-------------------------------------as) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por afirmado de pista en Catro Camiños-Cacheiras, oitocentas setenta e tres mil oitocentas corenta e oito pesetas.----------------------------at) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras en pistas de Agoso ó Piro e á
Hermida, dous millóns duascentas trinta mil cento corenta e nove pesetas.---------------------------au) A "FORJADOS Y ESTRUCTURAS XER, S.L.", por obras na casa de Dª Áurea
Paredes Rial (infravivenda), seiscentas corenta e unha mil setecentas noventa e catro pesetas.----av) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, por intervención na demanda sobre protección
do dereito ó honor interposta polo Padroado do Cemiterio de Luou, duascentas setenta e catro mil
setecentas oitenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------ax) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta mil setecentas dez
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------az) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, S.A.", por peaxes, cincocentas noventa pts.--ba) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de escolas,
catrocentas noventa e cinco mil duascentas vinteoito pesetas.-------------------------------------------bb) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de edificios
culturais, cento setenta e sete mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------bc) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de edificios
municipais, trinta e oito mil cincuenta e dúas pesetas.----------------------------------------------------bd) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello con motivo
da celebración de FITUR, duascentas tres mil pesetas.---------------------------------------------------be) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, vintecinco mil setenta e nove pts.-bf) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi con usuarios do departamento social, catro mil oitocentas pesetas.---------------------------------------------------------------bg) A "DEPORTEGESTIÓN, S.L.", por impartición de cursos deportivos (mes de febreiro), duascentas catro mil cento sesenta pesetas.------------------------------------------------------------bh) A "DEPORTEGESTIÓN, S.L.", por impartición de cursos deportivos (mes de xaneiro), cento dezaseis mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------bi) A "M. CERUELO", por mobiliario e material de oficina para o despacho da policía
local, vintetrés mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------bl) A "ALQUIMAO, S.L.", por aluguer de maquinaria para a escola obradoiro, corenta e
dúas mil setecentas corenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------bm) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, dezaoito
mil dezaseis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------bn) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, dezanove
mil trescentas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------bñ) A "COPY ESTUDIO, S.L.", por fotocopias e encadernación de documentos, setenta e
tres mil quince pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------bo) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por cadro para
bomba de achique instalado onda a piscina de Luou, cento oitenta e tres mil catrocentas corenta e
sete pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

bp) A D. MANUEL RODRÍGUEZ CORES, por un radiador para o despacho da policía
local, nove mil oitocentas noventa e nove pesetas.--------------------------------------------------------bq) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por obras de carpintería realizadas
na gardería dos Tilos, un millón noventa e sete mil oitocentas vintecatro pesetas.-------------------br) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por obras de carpintería realizadas
no colexio dos Tilos, corenta e catro mil pesetas.----------------------------------------------------------bs) A D. MANUEL RODRÍGUEZ CORES, por arranxo dunha lavadora do roupeiro
municipal e cables para electrodomésticos do departamento social, catorce mil trescentas oitenta
e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------bt) A "CANON", por unha fotocopiadora para o departamento social, oitocentas cincuenta e oito mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------bu) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para construcción de beirarrúas en Vilar de
Calo, catrocentas corenta e sete mil trinta e cinco pesetas.-----------------------------------------------bv) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para construcción de beirarrúas en Vilar de
Calo, trescentas catro mil novecentas vinte pesetas.-------------------------------------------------------bx) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para construcción de beirarrúas en Vilar de
Calo, cincocentas mil seiscentas cinco pesetas.------------------------------------------------------------bz) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras en Vilar de Calo, Pontevea, Eo
dos Menecos e Lampai, cento oitenta e sete mil duascentas oitenta e catro pesetas.-----------------ca) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras en Solláns e construcción de
muro en Teo, duascentas oitenta e nove mil trescentas setenta e catro pesetas.-----------------------cb) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras en Faramello, Vilar de Francos e
colexio da Ramallosa, oitenta e sete mil duascentas vintecatro pesetas.-------------------------------cc) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras nos Tilos e no colexio da Ramallosa, setenta mil setecentas trinta e catro pesetas.---------------------------------------------------------cd) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no galpón de Lucí, corenta e
catro mil cento noventa e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------ce) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras no centro cultural de Teo, cento
noventa e unha mil dezasete pesetas.------------------------------------------------------------------------cf) A "MELLA CALVO, S.L.", por traxes de auga e botas para obreiros, seis sacos de
cemento, dúas fontes bebedeiro e portes diversos de materiais, cento trinta e nove mil catrocentas vinte pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------cg) A "VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.", por colocación de vidros en marquesinas e
en ventás de escolas, sesenta e nove mil oitocentas trinta e unha pesetas.-----------------------------ch) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por lámpadas, novecentas vinteoito pesetas.---------ci) A "SEUR", por portes de documentación á Coruña, dúas mil trescentas unha pesetas.-cl) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------cm) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina para o xulgado municipal,
once mil duascentas cincuenta e tres pesetas.--------------------------------------------------------------cn) Á FARMACIA CRUCES ARTERO, por medicamentos subministrados para usuarios
do departamento social, duascentas quince mil seiscentas corenta e cinco pesetas.------------------cñ) Á FARMACIA CRUCES ARTERO, por medicamentos subministrados para funcionarios, cento vinte mil catrocentas trinta e catro pesetas.-------------------------------------------------co) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por balóns de fútbol sala para escolas deportivas,
seis mil duascentas setenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------cp) A "REDACCIÓN CENTRAL, S.L.", por inserción de publicidade do concello na
revista "Guía Mando das Forzas Armadas", sesenta e nove mil seiscentas pesetas.-------------------

cq) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de valos de obras, vintenove mil
duascentas trinta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------cr) A "CEMIGA", por un fax, cento setenta e catro mil pesetas.-------------------------------cs) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, cincocentas trinta e dúas mil trescentas unha pesetas.---------------------------------------------------------------ct) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, trescentas
setenta mil duascentas setenta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------cu) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, duascentas sesenta e tres mil setecentas trinta e oito pesetas.------------------------------------------------------cv) A "GALICIA MEDIA", por publicación dun anuncio en "La Voz de Galicia", trece
mil novecentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------------cx) A "GALICIA MEDIA", por publicación dun anuncio en "La Voz de Galicia", trece
mil novecentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------------cz) A "SOGAMA", por tratamento de lixo, mes de febreiro, novecentas cincuenta e oito
mil novecentas cincuenta e seis pesetas.--------------------------------------------------------------------da) Ó "RESTAURANTE PAMPÍN", por refección servida con motivo da clausura do
curso de poda, setenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------db) A "AUTOS BREA, S.L.", importe da furgoneta C-3609-AU, cento vintesete mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------dc) A "EXTINFER", por catro extintores, trinta e sete mil cento vinte pesetas.-------------dd) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de febreiro), mil catrocentas corenta pts.
de) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ, S.L.", por un soporte para carteis, unha porta para o colexio da Ramallosa, arquetas para Lampai e arranxos realizados no pavillón polideportivo, oitenta e nove mil vinteseis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------df) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ, S.L.", por estanterías para a despensa do colexio de
Calo, arranxo dunha varanda e unha cancela no colexio dos Tilos e reixas e arranxo dunha pechadura na escola das Galanas, cento setenta e tres mil trescentas vinteseis pesetas.---------------------dg) A "GASUCLÍN", por productos de hixiene, corenta e tres mil cincocentas pesetas.---dh) A "MARDÍN", por lavado e cambio de aceite e filtros do coche da policía local, nove
mil catrocentas sesenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------di) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para vehículos municipais, corenta e tres mil cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------dl) A FENOSA, por alumado público, duascentas cincuenta e unha mil seiscentas corenta
e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------dm) A FENOSA, por luz de edificios municipais, dezaoito mil catrocentas trinta e nove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------dn) A FENOSA, por luz de escolas, dezaseis mil oitocentas vinteúnha pesetas.-------------dñ) A FENOSA, por alumado público, tres mil cento dez pesetas.----------------------------do) A FENOSA, por alumado público, tres mil seiscentas vintenove pesetas.---------------dp) A FENOSA, por alumado público, corenta e unha mil cento cincuenta e catro pesetas.
dq) A FENOSA, por alumado público, sesenta mil cento sesenta e unha pesetas.-----------dr) A FENOSA, por luz de escolas, mil cento dezaseis pesetas.-------------------------------ds) A FENOSA, por alumado público, cinco mil novecentas doce pesetas.------------------dt) A FENOSA, por luz de escolas, catro mil cincocentas vintetrés pesetas.-----------------du) A FENOSA, por luz de escolas, duascentas corenta e tres mil cincocentas sete pts.---dv) A FENOSA, por alumado público, doce mil trinta e sete pesetas.-------------------------dx) A GESTETNER, por papel para fotocopiadoras, corenta mil catrocentas cincuenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------dz) A "GALICIA MEDIA", por publicación de anuncio de corrección de data de festas
locais, trece mil novecentas vinte pesetas.------------------------------------------------------------------ea) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de marzo), tres mil oitocentas pts.
eb) A "CIBER-TEO", por diskettes para a policía local, oito mil duascentas noventa e
catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ec) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por arranxo e/ou reposición de tuberías e
reixas nos Tilos, Campos, Rarís, Cacheiras e Vilar de Calo, un millón seiscentas noventa e cinco
mil setecentas corenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------ed) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por afirmado de camiño en Noceda e
bacheos en Coto e Monte, seiscentas noventa e catro mil cento vinteúnha pesetas.------------------ee) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza de cunetas e vertedeiros
incontrolados e afirmado de pistas en lugares de Cacheiras, Oza, Luou e Teo, dous millóns trescentas trinta mil sesenta e tres pesetas.----------------------------------------------------------------------ef) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por acondicionamento do campo de fútbol
de Bamonde e do campo da festa de Teo e construcción de muro no centro sociocultural de Teo,
dous millóns seiscentas setenta mil setecentas sesenta e sete pesetas.----------------------------------eg) A "PLÁSTICOS SANTI, S.L.", por dous xogos de bingo para sorteo de membros de
mesas electorais, sete mil cincocentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------eh) A "GRAFIDEZA, S.L.", por cartas impresas, corenta e unha mil trescentas trinta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ei) A "MULTICENTRO PERNAS", por utensilios de limpeza para o departamento de
deportes, catro mil noventa e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------el) A "MULTICENTRO PERNAS", por alimentos para usuarios do departamento social,
oitenta mil novecentas nove pesetas.-------------------------------------------------------------------------em) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga e materiais de obras para escolas, trinta e
dúas mil trescentas sesenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------en) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por rodas e arranxos do tractor, duascentas corenta
e cinco mil seiscentas noventa e cinco pesetas.------------------------------------------------------------eñ) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, dúas mil pesetas.----------------------------------------------------------------------eo) Á "EMPRESA SEOANE, S.L.", por servicio de autobuses a Santiago, en dúas ocasións, con alumnos do instituto, vinteúnha mil catrocentas pesetas.------------------------------------ep) A "EDITORIAL ARANZADI", pago de suscrición do ano 2000 ó repertorio de lexislación, trinta mil novecentas corenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------eq) A "HNOS. VILAS GEY, S.C.", por desbroce de pistas en Reis e Mouromorto e de
masas comúns en Francos e Cornide, un millón cento trinta e unha mil pesetas.---------------------er) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, seis mil duascentas setenta e sete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------es) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, mil seiscentas setenta e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------et) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da escola obradoiro, cinco mil oitocentas tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------eu) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono móbil da escola obradoiro, catro mil cento
setenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------ev) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfonos móbiles do concello, trinta e catro mil oitocentas sesenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------ex) A TELEFÓNICA, por recibos de teléfonos móbiles do concello, trinta e tres mil duascentas catorce pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ez) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, trinta e tres mil setenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------fa) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, catro mil trinta pesetas.------fb) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento sesenta e sete mil seiscentas oitenta e seis pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------

fc) A D. ANTONIO F. HERVA ALLEGUE, pago de franquicia de seguro en arranxo do
seu automóbil, dez mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A Dª ISABEL SOUTO DEVESA, para movemento de terras de 40 m3 na finca nº 667
de Reis, situada no Ferreiriño, debendo realizalo respectando o sistema de drenaxe de solos ou
posible rede de rego das fincas, e repoñe-la capa superficial destinada ó mesmo uso cá actual.----b) A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, para movemento de terras de 50 m3 na súa
finca situada en "Pontellón"-Reis, debendo realizalo respectando o sistema de drenaxe de solos
ou posible rede de rego das fincas, e repoñe-la capa superficial destinada ó mesmo uso cá actual,
sen que o recheo afecte ó tramo de protección de 25 metros da canle e coas obrigas de contar coa
autorización de Augas de Galicia para o recheo na franxa de 100 metros desde a canle existente,
con calificación urbanística PF e de constituír en arcas municipais unha fianza por importe de
50.000 pts. para responder da correcta reposición do firme da pista tralas obras.---------------------c) A D. LUIS SÁNCHEZ PÉREZ, para construír un valado de 170 m/l na finca "Areosa",
situada en Lucí, debendo edificalo á distancia mínima de 6 metros a contar do eixe da vía pública
principal e a 4 metros do da lateral, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta, e coa obriga de:------------------------------------------------------------- Cumpri-las condicións da autorización de Estructuras Agrarias que presenta.-------------- Darlle cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.---------------------------------------------------------- Cumpri-las esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das
citadas Normas subsidiarias.----------------------------------------------------------------------------------d) A D. MANUEL MATA PUENTE, para construír un valado de 80 m/l na finca nº 140
de Bamonde, situada en Tribaldes, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a contar do
eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, e coa obriga de:-------------- Darlle cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.---------------------------------------------------------- Cumpri-las esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das
citadas Normas subsidiarias.----------------------------------------------------------------------------------e) A Dª PURIFICACIÓN CASAL TATO, para construír un valado de 40 m/l na finca nº
150 de Bamonde, situada en Tribaldes, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta, e coa obriga de:------------------------------------------------------------- Darlle cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.---------------------------------------------------------- Cumpri-las esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das
citadas Normas subsidiarias.----------------------------------------------------------------------------------f) A D. EMILIO CAÑADA ENGUIDANOS, para construír un valado de 380 m/l na finca
nº 111-2 de Luou, situada en "Corriolas", debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a
cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta, e coa obriga de:------------------------------------------------------------- Darlle cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.---------------------------------------------------------- Cumpri-las esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das
citadas Normas subsidiarias.----------------------------------------------------------------------------------g) A D. MANUEL BARREIRO SEIJAS, para construír un valado de 15 m/l e unha
rampa de acceso de 20 m/l na finca nº 1420 de Lampai, situada no Mosteiro, debendo edifica-lo

valado á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra
compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta, e coa obriga de:---------------- Darlle cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.---------------------------------------------------------- Cumpri-las esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das
citadas Normas subsidiarias.----------------------------------------------------------------------------------A rampa situarase á mesma cota có pavimento actual da pista, instalándolle unha tubería
para augas pluviais de 40 cm. de diámetro cunha arqueta con reixa cada 6 metros.------------------h) A D. FRANCISCO JAVIER MÍGUEZ NIMO, pra construír un valado de 50 m/l na
finca nº 1641 de Calo, situada en "Foriño"-Osebe, debendo edificalo á distancia mínima de 3
metros a contar do eixe da vía pública e á de 5 metros do borde do regato existente, situando a
base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo
con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta, e coa obriga de:- Contar coa autorización do organismo Augas de Galicia.-------------------------------------- Darlle cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.---------------------------------------------------------- Cumpri-las esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das
citadas Normas subsidiarias.----------------------------------------------------------------------------------i) A D. JOSÉ RÍO COUSELO, para arranxo da cuberta da súa vivenda situada en Solláns
nº 46-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que
afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------l) A D. MANUEL RODRÍGUEZ BARROS, para arranxo da cuberta, substitución de
nove ventás e repicado e encintado de fachadas da súa vivenda situada en Outeiro, 22-Reis,
debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á
estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------------------m) A Dª ARGENTINA CHAVES VIEITES, para arranxo da cuberta da súa vivenda
situada en Balcaide-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación
e sen que afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------------n) A Dª MARÍA PILAR RODRÍGUEZ NALGO, para colocación de polispán e pintado
exterior da súa vivenda situada en Sestelo-Rarís, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------ñ) A Dª JOSEFINA RIVERA IGLESIAS, para revestimento con planchas minionda da
fachada da súa vivenda situada en Francos nº 63-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------o) A D. MANUEL CAO TALLÓN, para construír un galpón de 40 m2 para usos auxiliares da súa vivenda situada en Piro-Oza, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a
contar dos lindes con outras fincas e a 15,50 metros do eixe da estrada provincial, contando coa
autorización do Organismo correspondente, e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no
referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U., que serán exclusivamente de
planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura
máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente
con respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha
ocupación máxima de ata un 1% da parcela neta e un límite de 40 m2.--------------------------------p) A "UNIÓN FENOSA, S.A.", para canalización para subministro de liña de media
tensión en Vilar do Bispo-Lampai, debendo contar coas autorizacións que fosen procedentes
consonte a lexislación sectorial aplicable e coas obrigas de instala-los postes a unha distancia
mínima de 5 metros a contar do eixe da pista municipal e de repoñe-lo pavimento en perfectas
condicións nas zonas afectadas.-------------------------------------------------------------------------------

q) A "UNIÓN FENOSA, S.A.", para canalización para subministro de liña de media tensión en Ribeira-Cacheiras, debendo contar coas autorizacións que fosen procedentes consonte a
lexislación sectorial aplicable e coa da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Vivenda para o tramo da estrada C-541, e coa obriga de:------------------------------------------------- Instala-la tubería polo borde exterior da estrada, o máis alonxada posible do eixe da
mesma, a unha profundidade suficiente para permiti-lo paso da rede de saneamento municipal en
proxecto de construcción, e instalar unha tubería de PVC de 400 mm. por debaixo da canalización de augas residuais e potable, segundo indicacións dos servicios técnicos municipais.---------- Respecta-la sección tipo das Normas subsidiarias vixentes no referente ás vías da zona
urbana e concretamente do estudio de detalle aprobado para a zona.------------------------------------ Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos cruces
realizados nas vías púbblicas, para garanti-lo cal deberá constituír en arcas municipais unha
fianza por importe de 200.000 pts.---------------------------------------------------------------------------r) A "UNIÓN FENOSA, S.A.", para canalización para subministro de liña de media tensión - sobremuro- en Cacheiras, para a obra de "Hnos. Lago Ríos", debendo contar coas autorizacións que fosen procedentes consonte a lexislación sectorial aplicable e coa da Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda para o tramo da estrada C-541, e coa obriga de:---- Instala-la tubería polo borde exterior da estrada, o máis alonxada posible do eixe da
mesma, a unha profundidade suficiente para permiti-lo paso da rede de saneamento municipal en
proxecto de construcción, e instalar unha tubería de PVC de 400 mm. por debaixo da canalización no punto de cruce coa mesma, para paso da canalización de augas residuais e potable,
segundo indicacións dos servicios técnicos municipais. As arquetas situaranse na zona
correspondente a beirarrúas correspondentes á sección tipo da zona urbana e á cota indicada para
os viais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Instalar no cruce da estrada unha tubería auxiliar de 150 mm. de PVC, paralela á instalada para enerxía eléctrica, para permiti-lo paso doutros servicios municipais.-------------------------- Respecta-la sección tipo das Normas subsidiarias vixentes no referente ás vías da zona
urbana e concretamente do estudio de detalle aprobado para a zona.------------------------------------ Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos cruces
realizados nas vías púbblicas, para garanti-lo cal deberá constituír en arcas municipais unha
fianza por importe de 800.000 pts.---------------------------------------------------------------------------s) A "UNIÓN FENOSA, S.A.", para canalización para subministro de liña de media tensión - DOLMEN- en Cacheiras, para a obra de "Hnos. Lago Ríos", debendo contar coas autorizacións que fosen procedentes consonte a lexislación sectorial aplicable e coa da Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda para o tramo da estrada C-541, e coa obriga de:---- Instala-la tubería polo borde exterior da estrada, o máis alonxada posible do eixe da
mesma, a unha profundidade suficiente para permiti-lo paso da rede de saneamento municipal en
proxecto de construcción, e instalar unha tubería de PVC de 400 mm. por debaixo da canalización no punto de cruce coa mesma, para paso da canalización de augas residuais e potable,
segundo indicacións dos servicios técnicos municipais. As arquetas situaranse na zona
correspondente a beirarrúas correspondentes á sección tipo da zona urbana e á cota indicada para
os viais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Instalar no cruce da estrada unha tubería auxiliar de 150 mm. de PVC, paralela á instalada para enerxía eléctrica, para permiti-lo paso doutros servicios municipais.-------------------------- Respecta-la sección tipo das Normas subsidiarias vixentes no referente ás vías da zona
urbana e concretamente do estudio de detalle aprobado para a zona.------------------------------------ Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos cruces
realizados nas vías púbblicas, para garanti-lo cal deberá constituír en arcas municipais unha
fianza por importe de 250.000 pts.---------------------------------------------------------------------------t) A "UNIÓN FENOSA, S.A.", para canalización para subministro de liña de media tensión en Cacheiras, pola estrada C-541 e por unha pista municipal, debendo contar coas autorizacións que fosen procedentes consonte a lexislación sectorial aplicable e coa da Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda para o tramo da estrada C-541, e coa obriga de:----

- Instala-la tubería polo borde exterior da estrada, o máis alonxada posible do eixe da
mesma, a unha profundidade suficiente para permiti-lo paso da rede de saneamento municipal en
proxecto de construcción, e instalar unha tubería de PVC de 400 mm. por debaixo da canalización no punto de cruce coa mesma, para paso da canalización de augas residuais e potable,
segundo indicacións dos servicios técnicos municipais.--------------------------------------------------- No tramo da estrada C-541, instalarase de acordo coa Demarcación de Estradas,
deixando paso ás canalizacións de alcantarillado e de auga potable previstas.------------------------- O centro de transformación situarase fóra da zona de cesión correspondente ó estudio de
detalle aprobado.------------------------------------------------------------------------------------------------- Respecta-la sección tipo das Normas subsidiarias vixentes no referente ás vías da zona
urbana e concretamente do estudio de detalle aprobado para a zona.------------------------------------ Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos cruces
realizados nas vías púbblicas, para garanti-lo cal deberá constituír en arcas municipais unha
fianza por importe de 500.000 pts.---------------------------------------------------------------------------u) A "UNIÓN FENOSA, S.A.", para canalización para subministro de liña de media tensión en Feros-Cacheiras (Vilares Lugo, S.L.), debendo contar coas autorizacións que fosen
procedentes consonte a lexislación sectorial aplicable e coa obriga de:--------------------------------- Instala-la tubería polo borde exterior da estrada, o máis alonxada posible do eixe da
mesma, a unha profundidade suficiente para permiti-lo paso da rede de saneamento municipal en
proxecto de construcción, e instalar unha tubería de PVC de 400 mm. por debaixo da canalización de augas residuais e potable, segundo indicacións dos servicios técnicos municipais.---------- Instalar no cruce da estrada unha tubería auxiliar de 150 mm. de PVC, paralela á
instalada para enerxía eléctrica, para permiti-lo paso doutros servicios municipais.------------------ Respecta-la sección tipo das Normas subsidiarias vixentes no referente ás vías da zona .- Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos cruces
realizados nas vías púbblicas, para garanti-lo cal deberá constituír en arcas municipais unha
fianza por importe de 900.000 pts.---------------------------------------------------------------------------v) A Dª ELENA CRUCES NOGUEIRA, para segregación da finca "Fonteboas e outras",
debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo enxeñeiro
técnico agrícola D. Julián Díaz del Valle.-------------------------------------------------------------------x) A D. PAULINO LEBORÁN SEOANE, para segregación da finca nº 463 de Cacheiras
e doutra excluída, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
polo arquitecto D. Carlos Guerrero González.-------------------------------------------------------------z) A "PEROL Y SAAVEDRA, S.L.", para parcelación da finca nº 449 de Luou, situada
en Insua, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo
arquitecto técnico D. Enrique Perol Rama, respectando o tramo de pista pública que existe no
lateral da finca.--------------------------------------------------------------------------------------------------aa) A D. MANUEL ANTELO CORDEIRO, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 240 de Calo, situada en Cabovila, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús Carrillo Pena.-------------------------------ab) A D. ELISARDO BELLO CASTRO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
finca situada en Vilar de Francos-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.---------------------------------ac) A Dª MARÍA LUISA CASAL PASCUAL, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa finca situada en Igrexa-Luou, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Antonio Hernando Ezquerra e coa obriga de contar
coa autorización do organismo Augas de Galicia.---------------------------------------------------------ad) A D. MANUEL REGUEIRO CALVIÑO, para construír unha nave na finca nº 46 de
Cacheiras, situada en Penelas, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presen-

tado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, non puidendo comeza-las obras
mentres non presente no concello o correspondente proxecto de execución.--------------------------ae) A D. A D. FRANCISCO JAVIER CORBELLE SUÁREZ, para construír unha nave
para taller mecánico en Campos nº 23-Teo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo périto industrial D. José Rodríguez Insua e coa obriga de cumpri-las condicións impostas por Medio Ambiente.---------------------------------------------------------4.- ESTUDIO DE DETALLE.- A continuación dáse conta do estudio de detalle e proxecto de compensación que se tramitan a instancia de D. Ramón Souto Caneda e outro, en representación de UNEDA, S.L. e MAÑA, S.L., redactado polo arquitecto D. José Luis Pereiro
Alonso, comprensivo da finca nº 425 da zona de concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende, clasificada como solo URTA nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do
planeamento do concello.--------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:----------------------------------------------1º.- Aprobar inicialmente os citados estudio de detalle e proxecto de compensación,
debendo os promotores cumpri-las condicións especificadas no informe técnico que consta no
expediente e que a continuación se transcriben:------------------------------------------------------------- Comprometerse a urbaniza-lo terreo consonte a memoria presentada, contando coas
autorizacións da normativa sectorial correspondente.------------------------------------------------------ Presentar fianza para garanti-la execución das obras de urbanización.----------------------- Comprometerse, no escrito de solicitude de licencia, a non utiliza-la construcción
mentres non estean rematadas a obra de urbanización e as cesións regulamentarias (arts. 39, 40 e
41 do Regulamento de xestión urbanística).----------------------------------------------------------------- Instala-la rede de augas residuais con sistema separativo.-------------------------------------- Executa-las obras necesarias para a conexión coa rede municipal de augas residuais no
punto que indique a compañía concesionaria do servicio.------------------------------------------------- Executa-las obras necesarias para a conexión coa rede municipal de auga potable, de
acordo coa compañía adxudicataria do servicio.------------------------------------------------------------ Nas zonas urbanizadas terase en conta a Lei 8/97 de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade autónoma de Galicia e o Regulamento do Decreto 35/2000 sobre aplicación desta Lei.---------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta de cesións de terreo supera os mínimos do estándar municipal de 18 m2 por
cada 100 m2 de construcción, propoñendo cesións complementarias para a ampliación do campo
da festa de Cacheiras. A avaliación de aproveitamento urbanístico cumpre o valor da tasación
correspondente a esta zona.-----------------------------------------------------------------------------------O vial proposto terá o carácter de interior do ámbito da actuación, sen trascender ó exterior da mesma, en base á Lei 7/97 do solo de Galicia.----------------------------------------------------2º.- Expoñer ó público este expediente polo prazo dun mes, como trámite previo á súa
aprobación definitiva polo pleno do concello.--------------------------------------------------------------5.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Seguidamente dáse conta de escrito de "Construcciones Mencello, S.L." de data 24-02-2000, ó que acompaña documento de cesión de 605,15 m2
de terreo a favor deste concello segundo contempla a aprobación de estudio de detalle tramitado
por esa empresa e no que solicita a devolución do aval de Caixa Galicia que, por importe de
5.100.001 pts. ten depositado en arcas municipais, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda a devolución da antedita fianza, por térense cumpridos os fins que garantía esta.-----------6.- EXENCIÓN Ó PADROADO DO CEMITERIO PARTICULAR DE SAN XOÁN
DE CALO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS.- Dada conta de escrito do Padroado do Cemiterio
particular de San Xoán de Calo, nº 47, de 11-01-2000, no que se solicita que esa entidade sexa
eximida do pago dos tributos locais, e tendo en conta que este concello non pode adopta-lo citado
acordo por ter delegada a xestión e cobro dos nomeados tributos na Excma. Deputación Provin-

cial, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda solicitar deste Ente local exima do pago
dos tributos locais ó Padroado do cemiterio particular de San Xoán de Calo.-------------------------7.- CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª Celia Guillín
Suárez, Dª Clorinda Martínez Estévez e Dª Prudencia Barbeito Paz, as cales deberán aportar
respectivamente 2.400 pts., 4.800 pts. e 0 pts. mensuais para o citado fin.----------------------------8.- SOLICITUDES DE AXUDAS ECONÓMICAS CON CARGO A EMERXENCIA SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------a) Visto escrito de D. Antonio Iglesias Barreiro, nº 340 de data 22-02-2000, no que solicita se lle conceda unha axuda económica de 59.183 pts. para facerlle fronte á liquidación de Facenda por mor das obras de infravivenda realizadas polo concello na súa casa, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a axuda que solicita.--------------------------------------b) Visto o informe emitido pola traballadora social Dª Inés Jurjo Sieira en relación coa
petición formulada por D. Primo Gumersindo Brea Regueiro, dunha axuda de 990.176 pts. para
pago de materiais para reconstrucción do seu cuberto, que ardeu, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda non concede-la axuda que se solicita.----------------------------------------------9.- CAMBIO DE SITUACIÓN DUN POSTE DE TENDIDO ELÉCTRICO EN
OZA.- Visto escrito da presidenta da comisión de festas de Oza, no que solicita que se cambie de
lugar un poste de tendido eléctrico que dificulta a montaxe dos palcos de música no campo de
festas de Oza, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda levar a cabo as actuacións pertinentes para cambio de situación do citado poste.--------------------------------------------------------10.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA O SALÓN DE PLENOS.- A Comisión de
Goberno, por unanimidade, acordou adquirir novo mobiliario para o salón de plenos do concello,
facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para solicitar presupostos de alomenos tres casas
comerciais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------11.- AVANCE DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE AMES.Seguidamente dáse conta de escrito do concello de Ames, nº 704 de 21-02-2000, co que remite
un exemplar do avance do plan xeral de ordenación dese concello para o fin de que se poidan
aportar cantos documentos e informacións deban ser tidos en conta para a redacción do instrumento de ordenación urbanística de que se trata.----------------------------------------------------------A Comisión de Goberno dáse por enteirada.------------------------------------------------------12.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
quince minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 12 DE ABRIL DO 2000.-------------------Na casa do concello de Teo, a doce de abril
do dous mil.----------------------------------------------Sendo as once horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citanna marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) Á FARMACIA "MARTÍNEZ PARAJÓ", por frascos de análises, cincocentas cincuenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------b) Á FARMACIA "MARTÍNEZ PARAJÓ", por medicamentos para funcionarios, corenta e dúas mil novecentas cincuenta e seis pesetas.---------------------------------------------------------c) A "SOGAMA", por tratamento de RSU na empacadora de Cerceda (mes de marzo), un
millón noventa e catro mil trescentas trinta e seis pesetas.-----------------------------------------------d) Á FERRETERÍA "TEO AMATE", por materiais subministrados para obras en
edificios escolares, cento unha mil novecentas sesenta e sete pesetas.---------------------------------e) Á FERRETERÍA "TEO AMATE", por materiais subministrados para obras nos colexios de Calo e Ramallosa, setenta e cinco mil duascentas oitenta pesetas.-----------------------------f) Á FERRETERÍA "TEO AMATE", por materiais para os colexios de Calo e Ramallosa,
gardería infantil, protección civil e departamento de deportes, vinteoito mil novecentas setenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------g) A "JOYERÍA DE FRANCISCO", por un medallón para substitución do imposto ó
finado D. Ignacio Varela, corenta e dúas mil pesetas.-----------------------------------------------------h) A "AGOSOFLOR", por un centro floral para o primeiro coloquio sobre o cancro, dúas
mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------i) A "AGOSOFLOR", por un centro floral para o segundo coloquio sobre o cancro, dúas
mil cincocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------

l) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do local parroquial dos Tilos, trinta e sete mil
seiscentas vintedúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------m) Ó MESÓN "PAZOS MÉNDEZ", por xantar servido en reunión do Sr. Castroagudín
co Sr. Delegado de "Cabitel", para solicitude de instalación de cabinas telefónicas en Campos e
Parque Montouto, nove mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------n) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, vinte mil cento vintenove pts.
ñ) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por gasóleo para vehículos municipais, cinco mil oitenta e unha pesetas.------------------------------------------------------------------o) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "VALDÉS NÚÑEZ", por gasóleo para vehículos municipais, catorce mil oitocentas oito pesetas.---------------------------------------------------------------p) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, duascentas vintedúas mil
seiscentas sete pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------q) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, dezasete mil sesenta e nove pesetas.r) A "GASUCLÍN", por productos de hixiene para escolas, corenta e tres mil cincocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------s) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, minuta por defensa xurídica en demanda interposta por Dª María Carmen Buján Lata, corenta e sete mil catrocentas pesetas.--------------------------t) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do centro de saúde de Cacheiras, cinco mil
cento sesenta e sete pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------u) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono móbil da escola obradoiro, dúas mil trescentas noventa e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------v) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por consumicións servidas en coloquios sobre o
cancro, dúas mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------------------------------v) A "TALLERES BARROS", por un servicio de grúa, once mil seiscentas pesetas.-------x) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ, S.L.", por reixas para a gardería infantil, duascentas vintedúas mil setecentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------------------z) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, catro mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------aa) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para escolas, catrocentas
once mil trescentas vintedúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------ab) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para edificios municipais,
oitenta e seis mil trescentas dez pesetas.--------------------------------------------------------------------ac) A D. JOSÉ LUIS NIETO, por limpeza das fosas sépticas dos colexios de Ramallosa e
Calo, vinte mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------ad) A "SEUR", por portes de documentación á Coruña e a Santiago, mil seiscentas vinteseis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por alumado
instalado na pista polideportiva de Teo, trescentas oito mil novecentas trece pesetas.---------------af) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público no cemiterio de Luou, novecentas setenta e dúas mil novecentas corenta e catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------af) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por cambio de
postes de alumado público en Vilar de Calo, oitocentas sete mil novecentas corenta pesetas.------ag) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por un cadro de
alimentación para a pista polideportiva de Lampai, duascentas cincuenta e unha mil oitocentas
corenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ah) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, catrocentas cincuenta pts.
ai) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por rodas e filtros do tractor, trescentas cincuenta e
seis mil cento setenta e catro pesetas.------------------------------------------------------------------------al) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, dúas mil pesetas.----------------------------------------------------------------------am) A "ALQUIMAO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, corenta e dúas mil
setecentas corenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------

an) Á FEGAMP, por follas padronais, nove mil pesetas.----------------------------------------ao) A "COPY-ESTUDIO", por material de oficina, nove mil catrocentas cincuenta pts.---ap) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vinteoito mil trescentas catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------aq) A "FORJADOS Y ESTRUCTURAS XER, S.L.", por rehabilitación da infravivenda
de Dª Consuelo Fernández Suárez, un millón catrocentas vintedúas mil oitocentas noventa e dúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ar) A "GESTORÍA DE LA TORRE, S.L.", por traballos realizados para o concello, dezasete mil oitocentas sesenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------as) A D. BENJAMÍN VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ, dereitos e suplidos devengados en demanda interposta por Dª María Carmen Buján Lata, quince mil novecentas setenta e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------at) A "GRAFIDEZA, S.L.", por diplomas impresos para a escola obradoiro, oitenta e tres
mil cento sesenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------au) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por graxa, ERT L/5 e un racord para o
tractor, tres mil cincocentas setenta e cinco pesetas.------------------------------------------------------av) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para vehículos municipais, cincuenta e cinco mil setecentas cincuenta pesetas.-----------------------------------------------ax) A "VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.", por colocación dun vidro dobre no colexio
dos Tilos e dous espellos convexos, cento dezanove mil cincocentas sesenta e nove pesetas.-----az) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por auga para escolas, dúas mil trescentas trinta e
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ba) A "THYSSEN BOETTICHER, S.A.", por mantemento do ascensor da gardería (2º
trimestre-2000), corenta e sete mil catrocentas corenta e tres pesetas.----------------------------------bb) A "ABOGADOS ASESORES, S.C.", minuta por redacción de ordenanzas, informes
e modelos de expedientes, consultas, asistencia a reunións e desprazamentos, duascentas noventa
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------bc) A "ASTER LUMINOSOS, S.L.", por un espello e un poste, cincuenta e unha mil trescentas trinta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------bd) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. MANUEL BARROS MAGARIÑOS, en representación de "MADERAS
AMAZONAS", para construír unha rampa de 12 m/l para acceso á súa finca situada en Solláns,
debendo realizala instalando tubería de 40 cm. de diámetro separada como mínimo 4,50 metros
do eixe da pista, colocando nela tres arquetas con reixa reforzada, para pluviais, e un tubo
auxiliar de PVC de 160 mm. de diámetro para posible paso de canalizacións municipais, e coa
obriga de situa-lo pavimento nivelado na mesma altura có firme da pista entre o borde desta e o
valado da parcela.-----------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. EDUARDO PAZ SANTAS MARINAS, para construír un valado de 105 m/l na
finca nº 160 de Cacheiras, situada no Montouto, debendo cumpri-las condicións xenéricas do art.
2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e cumpri-las condicións do plano de aliñacións e rasantes da zona urbana, ordenanza MIR, segundo o
plano que se acompaña, tanto pola estrada C-541 como pola vía pública posterior.-----------------c) A D. JOSÉ CARLOS BELLO MARES, para construír un valado de 285 m/l nas fincas
352, 353-1 e 353-2 de Calo, situadas en Mouromorto, debendo edificalo á distancia mínima de 5

metros a contar do eixe da vía pública principal e de 3 metros do da pista que dá acceso ás fincas
posteriores, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado
construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta, e coa obriga de cumpri-las condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e cumpri-las esixencias do apartado
"Condicións xerais (camiños) do título V das anteditas Normas.---------------------------------------d) A D. JOSÉ GESTAL ARES, para construír un galpón de 40 m2 para usos auxiliares da
vivenda, na finca nº 271 de Reis, situada en Monteselo, debendo edificalo á distancia mínima de
5 metros a contar dos lindes con outras fincas e a 8 metros do eixe da vía pública, e cumpri-las
condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo P.A., que
serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4
metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación
adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 1% da parcela neta e un límite de 40 m2.-----------e) A D. MANUEL MEJUTO PEREIRA, para arranxo do tellado da súa vivenda situada
en Cesar-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que
afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------f) A "ENRIQUE DIÉGUEZ, S.L.", para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº
176 de Cacheiras, situada en Tras do Exo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.------------------------------4.- ESTUDIO DE DETALLE.- A continuación dáse conta do estudio de detalle e proxecto de compensación que se tramitan a instancia de D. Ramón Souto Caneda e outro, en representación de UNEDA, S.L. , redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, comprensivo
das fincas 38-1-A, 38-1-A1, 14, 31 e 156 da zona de concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende, clasificada como solo URTA nas Normas de ordenación complementarias e
subsidiarias do planeamento do concello.-------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:----------------------------------------------1º.- Aprobar inicialmente os citados estudio de detalle e proxecto de compensación,
debendo os promotores cumpri-las condicións especificadas no informe técnico que consta no
expediente e que a continuación se transcriben:------------------------------------------------------------- Cumpri-las condicións impostas polo art. 38 da Lei 1/1997 do Solo de Galicia sobre os
instrumentos de planeamento.--------------------------------------------------------------------------------- Comprometerse a urbaniza-lo terreo consonte a memoria presentada, contando coas
autorizacións da normativa sectorial correspondente.------------------------------------------------------ Presentar fianza para garanti-la execución das obras de urbanización.----------------------- Comprometerse, no escrito de solicitude de licencia, a non utiliza-la construcción
mentres non estean rematadas a obra de urbanización e as cesións regulamentarias (arts. 39, 40 e
41 do Regulamento de xestión urbanística).----------------------------------------------------------------- Instala-la rede de augas residuais con sistema separativo.-------------------------------------- Executa-las obras necesarias para a conexión coa rede municipal de augas residuais
correspondente a esa zona de acordo coa compañía adxudicataria da rede municipal.---------------- Executa-las obras necesarias para a conexión coa rede municipal de auga potable, de
acordo coa compañía adxudicataria da rede municipal de augas.----------------------------------------- Cumpri-las condicións de cesión impostas por Estructuras Agrarias, quedando excluídas
o resto das fincas do proceso de concentración parcelaria, segundo escrito da Consellería de
Agricultura de data 24-03-2000.------------------------------------------------------------------------------- Nas zonas urbanizadas terase en conta a Lei 8/97 de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade autónoma de Galicia e o Regulamento do Decreto 35/2000 sobre aplicación desta Lei.---------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta de cesións de terreo cumpre o estándar municipal de 18 m2 por cada 100 m2
de construcción. A avaliación de aproveitamento urbanístico cumpre o valor da tasación correspondente a esta zona.--------------------------------------------------------------------------------------------

O vial proposto terá o carácter de interior do ámbito da actuación, sen trascender ó exterior da mesma, en base á Lei 7/97 do solo de Galicia.----------------------------------------------------2º.- Expoñer ó público este expediente polo prazo dun mes, como trámite previo á súa
aprobación definitiva polo pleno do concello.--------------------------------------------------------------5.- CERTIFICACIÓN DE OBRA.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión
de Goberno acordou aproba-la certificación única da obra "Área de descanso onda o albergue do
Faramello, no camiño de Santiago", redactada pòlo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez
por importe de catro millóns novecentas noventa mil pesetas.-------------------------------------------6.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE ESTABLECEMENTOS.-----------------------a) Dada conta de escrito de D. MANUEL OREIRO GÓMEZ , nº 500 de data 16-03-00,
no que expón que o establecemento do que é propietario, dedicado a restaurante ("Don Pepe"),
situado en Montouto-Cacheiras, que viña sendo rexido por Dª Visitación Álvarez Fuentefría co
nome "El Peral", pasará a rexentalo "Leo y Sende, S.L", de novo coa denominación "Restaurante
Don Pepe", polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento a nome da
antedita sociedade.----------------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concede-lo o cambio de titularidade
que se solicita, debendo suxeitarse o novo titular ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------------------------------------------b) Dada conta de escrito de D. MANUEL GARCÍA PAZ, en representación de "Unión
Cristalera, S.A.", nº 624 de data 03-04-00, no que expón que a citada sociedade pasa a rexe-lo
establecemento dedicado á venda ó por maior de vidro e fibra de vidro, situado en
Ameneiro-Calo, do que era titular D. Rafael Plaza Iglesias, polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o
cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse o a antedita sociedade ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------------------7.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta de escrito de D. Francisco Mujico Rodríguez, en representación de "MUROFRAN, S.L.", nº 607 de data 03-04-00, no que solicita a
devolución da fianza que, mediante aval do Banco Simeón, ten constituída por importe de
1.550.381 pts. para responder de obras de urbanización correspondentes a estudio de detalle, a
Comisión de Goberno, por unanimidade e ante o informe favorable emitido polo arquitecto
técnico municipal, acorda a devolución de fianza que se solicita.---------------------------------------8.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ARRANXO DOS CENTROS DE
SAÚDE.- Vista a Orde da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais de 16-03-2000, inserta no
D.O.G. nº 61, de 28-03-2000, pola que se regula a concesión de subvencións ás entidades locais
da Comunidade Autónoma de Galicia para a adaptación, arranxo e conservación de centros de
saúde, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-----------------------------------------------1º.- Aproba-la memoria avaliada, redactada polo arquitecto técnico municipal, para a obra
"Reparación centros de saúde en Teo", comprensiva dos de Pontevea, os Tilos, Folgueiras e Cacheiras, por un importe total de UN MILLÓN CENTO VINTEDÚAS MIL NOVECENTAS
CINCUENTA E CINCO PESETAS.------------------------------------------------------------------------2º.- Solicitar da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, ó abeiro da antedita Orde,
unha subvención igual ó custo total das obras.--------------------------------------------------------------

3º.- Comprometerse a cumprir tódalas condicións especificadas na Orde citada, e especialmente as contempladas no artigo 7º.---------------------------------------------------------------------4º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- CONCESIÓN DE TARXETAS DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante nos expedientes, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concede-las seguintes tarxetas de estacionamento para minusválidos:---------------------------------- A D.ª ANA LUISA PEÑA GONZÁLEZ para o vehículo matrícula C-0558-BT, non
debendo aportar a solicitante ningunha cantidade para o citado fin.------------------------------------- A D. JESÚS GARCÍA COUTO para o vehículo matrícula C-C-2301-BK, non debendo
aportar o solicitante ningunha cantidade para o citado fin.------------------------------------------------ A D. MANUEL RICO CARRERA para o vehículo matrícula C-2217-BY, non debendo
aportar o solicitante ningunha cantidade para o citado fin.------------------------------------------------ A D. JOSÉ BODELO PARDO para o vehículo matrícula C-8165-BT, non debendo
aportar o solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------------------10.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concede-las seguintes subvencións:------------------------------------------------------------------------------a) A VECIÑOS DE BAMONDE, para ampliación e arranxo dos vestiarios e adecentamento do campo de fútbol da parroquia, trescentas mil pesetas, que serán libradas unha vez
presenten no concello xustificación de que as obras están rematadas.----------------------------------b) Á COMISIÓN DE FESTAS DO SAN ANTONIÑO DE SOLLÁNS, para celebración
dun festival folk, cincuenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------c) Á ASOCIACIÓN LÚDICO-CULTURAL "TILIA" E Á FEDERACIÓN GALEGA DE
BILLAR, para celebración neste concello do campeonato de España de "billar pool bola ocho",
cincocentas mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------d) A VECIÑOS DE AMENEIRO, para arranxo da súa traída de augas, cento cincuenta
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A VECIÑOS DE LAMPAI, para arranxo do teito e pintado interior do teleclub parroquial, trescentas noventa e sete mil cincocentas pesetas.-------------------------------------------------11.- OBRAS DE URBANIZACIÓN SEGUNDO ESTUDIOS DE DETALLE.- A
Comisión de Goberno, acorda que, no sucesivo e para tódalas construccións que se pretenda realizar en solo urbano, con ou sen estudio de detalle, no momento de concesión da licencia se esixirá que as obras de urbanización sexan rematadas antes de comezar a construí-las edificacións que
contemple o proxecto.------------------------------------------------------------------------------------------12.- AMPLIACIÓN DUN CAMIÑO.- Visto escrito de veciños de Balcaide, nº 136 de
data 27-01-00, no que solicitan a ampliación do camiño de carro existente en Balcaide, denominado "Agra de Xuxo", na travesía de Balcaide ó Mondelo, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda proceder á ampliación do antedito camiño desfacendo o arroleiro existente segundo
se solicita no citado escrito.-----------------------------------------------------------------------------------13.- REVISIÓN DO I.P.C. DE "SOGAMA".- Visto escrito de SOGAMA, nº 648 de
10-04-00, no que solicita a revisión do I.P.C. do seu contrato, segundo á cláusula de revisión de
prezos, e ó que acompaña certificación do I.N.E. que reflexa un incremento relativo do 2,9%, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda incrementar nun 2,9% o prezo do contrato da
nomeada empresa en concepto de aumento do I.P.C. e segundo a cláusula de revisión do
contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------14.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA
COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 24 DE ABRIL DE
2000.-------------------------------------------------------------

Na casa do concello de Teo, a vintecatro de abril
de dous mil.--------------------------------------------Sendo as trece horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar
a cabo a sesión ordinaria convocada para este
día.-------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Je- sús Naveira
Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasán- dose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte
------------------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi
distribuída coa convocatoria da
actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro
correspondente.------------------------------------------------------2.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de
obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JOSÉ FONTENLA TORRES, en representación de "ESTRONOR, S.L.", para
construír un edificio de 16 vivendas (fase 3) en Ramallosa-Lucí, debendo edificalo
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio
Espinosa Murias, e cumpri-las seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------ Conecta-la rede de auga potable do edificio coa instalación municipal no punto que
indi- que a compañía adxudicataria AQUAGEST,
S.A.---------------------------------------------------------- Prolonga-la rede xeral de saneamento e pluviais desde a obra ata a rede municipal
exis- tente ó pé do río Tella, de acordo coa compañía adxudicataria, en cumprimento do art.
40 do
R.X.U.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Caso de non entrar en funcionamento a rede de saneamento pendente de rematar pola
CPTOPV antes do fin das obras, instalará un sistema de depuración autónomo, tramitando a

instalación en expediente administrativo
independente.--------------------------------------------------b) A D. JOSÉ FONTENLA TORRES, en representación de "ESTRONOR, S.L.", para
construír un edificio de 20 vivendas (fase 4) en Ramallosa-Lucí, debendo edificalo
suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio
Espinosa Murias, e cumpri-las seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------ Conecta-la rede de auga potable do edificio coa instalación municipal no punto que
indi- que a compañía adxudicataria AQUAGEST,
S.A.---------------------------------------------------------- Prolonga-la rede xeral de saneamento e pluviais desde a obra ata a rede municipal
exis- tente ó pé do río Tella, de acordo coa compañía adxudicataria, en cumprimento do art.
40 do
R.X.U.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Caso de non entrar en funcionamento a rede de saneamento pendente de rematar pola
CPTOPV antes do fin das obras, instalará un sistema de depuración autónomo, tramitando a
instalación en expediente administrativo
independente.--------------------------------------------------c) A D. LUIS LAMELA RODRIGUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar e un
valado de 195 m/l na súa finca situada en Regoufe-Luou, debendo edifica-la vivenda
suxeitándo- se estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Antonio
Hernando Ez- querra e o cerre á distancia que con respecto á vía pública lle sinale a Excma.
Deputación Provin- cial, e coa obriga de contar coa autorización de Estructuras Agrarias
consonte o Decreto 199/ 1999 sobre concentración parcelaria desa
zona.------------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ LUIS FELPETE PIEDRA, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Sisto-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presen- tado, redactado polo arquitecto D. Julio Vázquez
Suárez.------------------------------------------------e) A Dª MARÍA BARCALA MOSQUERA, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa finca situada en Cobas-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón
Varela.-------------------------------------f) A D. PERFECTO BARCALA MOSQUERA, para construír unha vivenda
unifamiliar na súa finca situada en Cobas-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela e
retranquea-lo cerre sinalado no proxecto un mínimo de 3 metros a contar do eixe da pista
secundaria, estando obriga- do a tramita-la solicitude de licencia desta obra
independentemente da da vivenda.-----------------g) A "ARTURO FRAMIL Y OTRO, S.C.", para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Texexe-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
pre- sentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez
Vilanova.-------------------------------------h) A "PEROL Y SAAVEDRA, S.L.", para segregación da finca nº 449 do P.X.C.P. de
Luou, situada en Insua, debendo realiza-la división suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo técnico D. Enrique Perol Rama, e respectando a pista pública
existente na zona leste da
parcela.---------------------------------------------------------------------------------------i) A D. RAMÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, para segregación da finca nº 261 do
P.X.C.P. de Calo, situada en Vilar de Calo, debendo realiza-la división suxeitándose

estrictamen- te ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez
Vilanova.----------------l) A Dª MARÍA TERESA MARTÍNEZ DE LA HIDALGA Y SUSO e D. RAÚL
SOUTO CASTELO, para segregación da finca nº 1013 do P.X.C.P. de Cacheiras, situada no
Sisto, debendo realiza-la división suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
polo técnico D. Santiago Losada
Fernández.---------------------------------------------------------------------m) A D. MANUEL MELLA PARAJÓ, para movemento de terras na finca nº 631 do
P.X.C.P. de Luou, situada no Aido, debendo realizalo cumprindo as seguintes
condicións:--------- Respecta-lo sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das
fincas.---------------- Repoñe-la capa superficial destinada ó mesmo uso cá
actual.--------------------------------- Realiza-lo recheo de modo que non afecte a ningún tramo protexido na ordenanza
PF, que afecta a uns 25 metros da
canle.-------------------------------------------------------------------------- Constituír en arcas municipais unha fianza de 50.000 pts. para responder dos danos
que as obras poidan ocasionar no pavimento da pista municipal que conduce á antedita
leira.----------n) A D. ANTONIO CAJARAVILLE SANDÁ, para movemento de terras na finca nº
46 de Bamonde, situada en Reboredo, debendo realizalo cumprindo as seguintes
condicións:--------- Respecta-lo sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das
fincas.---------------- Repoñe-la capa superficial destinada ó mesmo uso cá
actual.--------------------------------- Realiza-lo recheo de modo que non afecte a ningún tramo de protección de
canles.------ñ) A D. JOSÉ RAMÓN CASTRO RUIBAL, para movemento de terras na finca nº
470-1 de Luou, situada en Bustelo, debendo realizalo cumprindo as seguintes
condicións:----------------- Respecta-lo sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das
fincas.---------------- Repoñe-la capa superficial destinada ó mesmo uso cá
actual.--------------------------------- Realiza-lo recheo de modo que non afecte a ningún tramo de protección de
canles.------o) A D. ANTONIO RAMOS BENITO, para rebaixar uns 15-20 cm., nunha superficie
de 80 m2, e enlousado desta, dentro da súa finca situada en Carballal-Calo, debendo
realiza-las obras sen que afecten á zona exterior da leira
citada.------------------------------------------------------p) A "AIRTEL MÓVIL, S.A.", para canalización soterrada para acometida de fibre
óptica en "Bascuas", lugar de Cornide-Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:----------- Realiza-la canalización a unha profundidade suficiente para respecta-las obras de
infra- estructuras municipais a instalar, deixando libre o paso da canalización de augas
residuais, plu- viais e potables, alumado público, etc., situándoa polo borde da beirarrúa a
unha distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da
pista.---------------------------------------------------------------

- Contar coa autorización da Excma. Deputación
Provincial.------------------------------------ Repoñe-lo pavimento existente en perfectas condicións, para garanti-lo cal deberá
cons- tituír en arcas municipais unha fianza por importe de 200.000
pts.-------------------------------------q) A "GAS GALICIA", para canalización para subministro de gas nos Tilos, debendo
cumpri-las seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------ Contar coas autorizacións que fosen procedentes consonte a lexislación sectorial
aplicable.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Instala-la tubería polo borde máis próximo ó bordelo das beirarrúas, de xeito que se
poida levar a cabo con facilidade a conexión dos usuarios cos
servicios.------------------------------- Respecta-las actuais instalacións soterradas, repoñendo a empresa os desperfectos
tanto sobre estas como sobre a pavimentación xeral da urbanización, para garanti-lo cal deberá
consti- tuír en arcas municipais unha fianza por importe de 975.000
pts.---------------------------------------- Repoñe-lo pavimento do mesmo material có existente, executando as obras en
perfectas condicións
técnicas.--------------------------------------------------------------------------------------------r) A D. LAUREANO REGO NIEVES, para instalación de catro tubos para acceso á
finca nº 793 do P.X.C.P. de Cacheiras, debendo colocar tubería de 40 cm. de diámetro,
separada o máis posible do eixe da pista, e situa-lo pavimento sobre os tubos nivelado na
mesma altura có firme da vía pública.------------------------------------------------------------------------------------------s) A D. JOSÉ RAMÓN BALDONEDO MOREIRA, para construír un valado
provisional de 140 m/l na súa finca situada na Ramallosa, parroquia de Lucí, debendo situalo
á distancia mínima de 8 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura cá estrada C-541, e será derrubado no momento de executa-las obras de
urbanización aprobadas no estudio de detalle correspondente ó solar en
construcción.-----------------------------------------------t) A D. ANTONIO PAZ TARELA, para construír un valado de 30 m/l na finca nº 198
de Teo, situada en Campos, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe
da pista municipal, situando a base do muro á mesma altura ca esta, e á distancia da estrada
autonó- mica que lle sinale a CPTOPV, contando coa autorización da Demarcación de
Estradas, e coa obriga de cumpri-las condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas
subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e as esixencias do
apartado "Condicións xerais (cami- ños)" do título V das anteditas
Normas.---------------------------------------------------------------------u) A D. ARTURO GIMÉNEZ NOYA, para construír un valado de 130 m/l nas fincas
1143, 1144 e 1145 do P.X.C.P. de Calo, situadas en Texexe, debendo coloca-lo primeiro poste
do cerre á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do
mesmo á mesma altura cá pista, e coa obriga de cumpri-las condicións xenéricas do artigo
2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e as
esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das anteditas
Normas.-----------------------v) A D. MANUEL LAFUENTE MOREIRA, para construír un valado de 340 m/l na
finca nº 510 de Lampai, situada en Vilar do Bispo, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da pista municipal, situando a base do muro á mesma altura ca esta,

desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta, debendo contar con autorización de
Estructuras Agrarias e coa obriga de cumpri-las condicións xenéricas do artigo 2.12 das
Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e as esixencias do
apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das anteditas
Normas.--------------------------------------------------------------x) A D. JESÚS GARCÍA CAMPOS, para arranxo da cuberta da súa vivenda e
construc- ción dun valado de 110 m/l, na finca nº 45 de Calo, situada en Mazas, debendo
edifica-lo cerre á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da pista municipal, situando a
base do muro á mesma altura ca esta, desprazando a cuneta ata o valado construído e
enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta, e
coa obriga de cumpri-las condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e as esixencias do apartado
"Condicións xerais (camiños)" do título V das anteditas Normas; e as obras na vivenda serán
realizadas sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura
desta.-----------------------------------------------------------z) A D. ANTONIO MÍGUEZ SUÁREZ, para arranxo da cuberta da súa vivenda
situada en Rúa de Francos-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura
desta.-------------------------------------------------------------------------aa) A D. JOSÉ ANTONIO PERNAS ROSENDE, para arranxo da cuberta e
revestimento da fachada da súa vivenda situada en Pontevea-Reis, debendo realiza-las obras
sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura
desta.--------------------------------------ab) A D. ANTONIO OKE KHAJATA, para substitución do tellado, encintado de
pedra nas fachadas, apertura de dous ocos e arranxos interiores da súa vivenda situada en
Nespereira- -Luou, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e
sen que afecten á estructura
desta.-----------------------------------------------------------------------------------------------ac) A D. MANUEL LUEIRO QUINTÁNS, para arranxo do tellado do alpendre
existen- te ó lado da súa casa, en Osebe-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura
desta.-----------------------------------------------------------ad) A D. AGUSTÍN DEL RÍO GRAMUNT, para arranxo do tellado e adecentemento
da fachada da súa vivenda, situada en Vilar de Francos-Calo, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura
desta.-----------------------ae) A D. FRANCISCO MÉNDEZ RUBIO, para substitución da cheminea da caldeira
de calefacción do edificio U-1-C dos Tilos, debendo executa-las obras baixo o control dun
técnico adecuado, aplicando estrictamente as condicións de seguridade, e coa obriga de
revesti-la chemi- nea dun material de cor similar ó que presenta actualmente a
fachada.---------------------------------af) A D. RAMÓN MORONO FERNÁNDEZ, para arranxo do tellado do pendello
anexo á súa vivenda situada en "Picalgaio", lugar de Osebe-Calo, debendo realiza-las obras
sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta, e coa obriga
de contar coa autorización do
MOPT.---------------------------------------------------------------------------ag) A D. JESÚS BARRIO FERNÁNDEZ, para construír un galpón agrícola de 6 m2
na finca nº 420-2 de Rarís, situada en Rarís, debendo edificalo á distancia mínima de 6 metros
a contar do eixe da vía pública e de 5 metros ós lindes con outras leiras, e cumpri-las
condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non

urbanizable N.U., que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata
o cumio non supe- rior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30
metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edifi- cación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 1%
da parcela neta e un límite de 40 m2.--ah) A Dª DOLORES PALLAS PICÓN, para construír un galpón agrícola de 30 m2 na
finca nº 202 de Calo, situada en Vilar de Calo, debendo edificalo á distancia mínima de 8
metros a contar do eixe da vía pública e de 3 metros ós lindes con outras leiras, e cumpri-las
condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non
urbanizable N.U. (M-I), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a
2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 1%
da parcela neta e un límite de 40
m2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ai) A D. MANUEL REGUEIRO CALVIÑO, para construír un galpón de 40 m2 para
usos auxiliares da súa vivenda situada na finca nº 46 de Penelas-Cacheiras, debendo edificalo
á distancia mínima de 8 metros a contar do eixe da vía pública e de 5 metros ós lindes con
outras leiras, e cumpri-las condicións de Estructuras Agrarias e as impostas polas Normas
subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U. (M-I), que
serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior
a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros
considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia
edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 1% da parcela neta e un límite de
40
m2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ESTUDIO DE DETALLE.- A continuación dáse conta do estudio de detalle que
se tramita a instancia de D. Manuel Rodríguez Lareo, redactado polo arquitecto D. Carlos
Guerrero González, comprensivo da finca nº 65, polígono 6 de Cacheiras, situada en Cobas e
clasificada como solo URTA nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do
planeamento do concello, e dáse conta tamén do proxecto de compensación que acompaña ó
estudio de
detalle.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda:----------------------------1º.- Aprobar inicialmente os citados estudio de detalle e proxecto de compensación,
debendo o promotor cumpri-las condicións especificadas no informe técnico que consta no
expediente e que a continuación se
transcriben:------------------------------------------------------------- Comprometerse a urbaniza-lo terreo de acordo coa memoria presentada, contando
coas autorizacións da normativa sectorial
correspondente.------------------------------------------------------ Presentar fianza que garanta a execución das obras de
urbanización.------------------------- Comprometerse, no escrito de solicitude de licencia, a non utiliza-la construcción
mentres non estean concluídas a obra de urbanización e as cesións regulamentarias (arts. 39,
40 e 41 do Regulamento de xestión
urbanística).-----------------------------------------------------------------

- Instala-la rede de augas residuais con sistema
separativo.-------------------------------------- Executa-las obras necesarias para a conexión coa rede municipal de augas residuais
correspondente a esa zona de acordo coa compañía adxudicataria do
servicio.------------------------ Executa-las obras necesarias para a conexión coa rede municipal de auga potable, de
acordo coa compañía adxudicataria da rede municipal de
augas.----------------------------------------- Nas zonas urbanizadas terase en conta a Lei 8/97 de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade autónoma de Galicia e o Regulamento do Decreto 35/2000 sobre
aplica- ción desta
Lei.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumpri-las condicións de Estructuras
Agrarias.------------------------------------------------- Aportar convenio de conservación da zona de cesión superficial proposta, relativo ó
mantemento da estructura e da obra civil correspondente á
placa.--------------------------------------- Impedi-lo acceso de vehículos a esta
zona.------------------------------------------------------2º.- Expoñer ó público este expediente polo prazo dun mes, como trámite previo á súa
aprobación definitiva polo pleno do
concello.--------------------------------------------------------------4.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de Dª MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ , veciña de
Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a
OFICINA DE SEGUROS DA REDE DE "MAPFRE" no lugar de Pontevea, nº 10, parroquia
de Reis deste
concello.---------------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
preten- de, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Ré- xime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa corres- pondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita,
así como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da
cal deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá
ningún efecto.--------------------5.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou
conce- de-las seguintes
subvencións:---------------------------------------------------------------------------------a ) Á COMISIÓN DE FESTAS DE OZA, para organización da Festa do Polbo,
catrocen- tas mil
pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------b) Á COMISIÓN ORGANIZADORA DA VIII FESTA DA CARNE Ó CALDEIRO,
para organización do antedito evento gastronómico, catrocentas mil
pesetas.-------------------------------c) Á COMISIÓN ORGANIZADORA DA VII FESTA DA CACHEIRA DO PORCO,
para organización do antedito evento gastronómico, catrocentas mil
pesetas.--------------------------

6.- ALUMADO PÚBLICO.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda:--------a) Instalar unha farola en Vilanova-Oza, ó lado da casa de D. José Antonio
Salgado.------b) Contratar con "Instalaciones Eléctricas Manuel Fernández" a obra de ampliación do
alumado público de Castres-Oza, segundo presuposto presentado por importe de duascentas
no- venta e nove mil cento oitenta e sete
pesetas.--------------------------------------------------------------7.- COMPRA DE MARQUESINAS.- Igualmente por unanimidade, a Comisión de
Go- berno acordou adquirirlle a "Marlo, S.C." dúas marquesinas, que serán instaladas
respectivamen- te en Reborido-Calo (fronte ó bar "Peteiro") e na
Ramallosa.-------------------------------------------8.- OBRAS NUNHA PISTA DE OZA A BAMONDE.- A Comisión de Goberno,
por unanimidade, acordou levar a cabo obras de ampliación e afirmado da pista
Outeiro-Coto-Tribal- des, segundo memoria redactada polo arquitecto técnico municipal, por
importe de tres millóns setecentas sesenta mil duascentas sesenta e dúas
pesetas.------------------------------------------------9.- CAMBIO DE SITUACIÓN DE POSTES TELEFÓNICOS.- Visto escrito de
veci- ños de Tarrío-Recesende, nº 710 de data 18-04-2000, no que expoñen que se vai
proceder á apertura dunha pista de concentración no "Camiño dos Quinteiros", nas
inmediacións do cal existen dous postes de tendido telefónico que impiden a apertura do
antedito camiño, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda solicitar de Telefónica,
S.A. que proceda ó cambio de si- tuación dos postes, colocándoos nun lugar onde non
impidan a execución da nomeada obra.------10.- CAMBIO DE VEHÍCULO DUNHA PARADA DE TAXI.- Visto escrito de D.
Ramón García Barco de data 19-03-2000, no que dá conta da substitución do vehículo Opel
Cor- sa 1.7 D matrícula C-5750-BP, afecto á licencia de autoturismos clase B) número 7 deste
conce- llo polo Peugeot 406 SVTD de nova adquisición matrícula C-3858-CH, a Comisión de
Goberno dáse por
enteirada.----------------------------------------------------------------------------------------------11.- COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO.- Vistos os presupostos presentados,
a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou adquirirlle a "ARCHY & SIGA" un
ordenador para a secretaría municipal, no prezo de duascentas dezaseis mil pesetas mailo
I.V.E. correspondente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA OBRAS EN CAMIÑOS MUNICIPAIS.- Vista a Orde da Consellería de Agricultura, Gandería e Política agroalimentaria de
15-03- 2000, inserta no D.O.G. nº 67, de 05-04-2000, pola que se regula a concesión de
axudas económicas en materia de mellora do medio rural, a Comisión de Goberno, por
unanimidade,
acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Realiza-las obras que se relacionan, polos importes que tamén se
citan:------------------

DENOMINACIÓN DA OBRA

PRESUPOSTO (Pts.)

1.- ACCESO A TRASELLAS

2.954.392

2.- AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN
LOUREIRO Á ESTRADA DE LAMPAI

1.720.794

3.- AFIRMADO DO NÚCLEO DE SEBE-CACHEIRAS (FASES
E,F)

5.069.818

PRESUPOSTO TOTAL DAS OBRAS

9.745.004

2º.- Solicitar da Consellería de Agricultura, Gandería e Política agroalimentaria, ó
abeiro da Orde citada, unha subvención de CATRO MILLÓNS OITOCENTAS SETENTA E
DÚAS MIL CINCOCENTAS DÚAS PESETAS, igual ó 50% do total dos presupostos das
anteditas
obras.------------------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Comprometerse a aboa-la aportación municipal ás nomeadas obras, por un importe
igual ó da subvención
solicitada.-----------------------------------------------------------------------------4º.- Manifestar que este concello dispón dos terreos e permisos necesarios para a
realiza- ción das
obras.---------------------------------------------------------------------------------------------------5º.- Comprometerse tamén a manter e conserva-las obras trala súa
recepción.--------------6º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para solicita-la axuda á que se refire
este acordo, así como para, de se-lo caso, acepta-la resolución e percibi-la subvención
correspondente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se
formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
ACCTAL.,

O SECRETARIO

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 3 DE MAIO DO 2000.---------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a tres de maio
do dous mil.----------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda aprobalo tal como foi
redactado, e que se rexistre no libro correspondente.------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) Á PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DOS TILOS, suplidos por pago de
enerxía eléctrica, auga e alcantarillado, saneamento e recollida de lixo da gardería e da axencia
de lectura (período de 03-12-99 a 30-03-2000), cento vinte mil cincocentas pesetas.----------------b) A "DRAGER HISPANIA, S.A.", por revisión do alcotest da policía local, dezaseis mil
catrocentas noventa e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------c) A D. JAVIER SEIJO FERRO, por reparacións de fontanería realizadas no colexio da
Ramallosa e na gardería infantil dos Tilos, cento trinta e unha mil oitenta pesetas.------------------d) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, completo pago de honorarios por defensa do
concello nas dilixencias previas 266/99 (Padroado do Cemiterio de Luou), sesenta e tres mil seiscentas trinta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------e) A D. RAMÓN FERNÁNDEZ MUÑIZ, por honorarios profesionais por realización de
cinco certificacións de obra (infravivendas), cento corenta e cinco mil pesetas.----------------------f) A "VÁZQUEZ PARAMÁ, S.C.", por arranxos de albanelería realizados en escolas de
Solláns, Casalonga, Aido e Raxó, cincuenta e nove mil cincocentas oito pesetas.--------------------g) A "VÁZQUEZ PARAMÁ, S.C.", por obras realizadas na gardería dos Tilos, duascentas noventa e seis mil setecentas cincuenta e sete pesetas.------------------------------------------------h) A "VÁZQUEZ PARAMÁ, S.C.", por arranxo do tellado da escola de Igrexa-Cacheiras, cento trinta e nove mil cincocentas corenta e oito pesetas.------------------------------------------i) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados
na escola de Cacheiras, duascentas trinta e seis mil seiscentas corenta pesetas.------------------------

l) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vinteoito mil trescentas catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------m) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en Cacheiras e
Reis, cincuenta e sete mil catrocentas vinte pesetas.------------------------------------------------------n) A "SOGAMA", por regularización do I.P.C., cincuenta e cinco mil catrocentas vinteúnha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A "LA UNIÓN MADRILEÑA", por asistencia médica a funcionarios (1º trimestre do
2000), duascentas sesenta e sete mil novecentas cincuenta e seis pesetas.-----------------------------o) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, catro mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------p) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono da escola obradoiro, dúas mil duascentas noventa e sete pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------q) A "ARCHY & SIGA", por un ordenador para a secretaría do concello, duascentas cincuenta mil cincocentas sesenta pesetas.---------------------------------------------------------------------r) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, catrocentas cincuenta pts.-s) A "TABIQUES, S.L.", por mamparas para o colexio dos Tilos, cincocentas corenta e
sete mil novecentas vinteseis pesetas.-----------------------------------------------------------------------t) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por construcción de muro e beirarrúa no
colexio dos Tilos, seiscentas vinte mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------u) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, dúas mil setecentas pts.---v) A "COPY A3, S.L.", por encadernación de documentos do departamento social, oitocentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------x) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por construcción de canalización en Vilar
de Francos, un millón vintetrés mil catrocentas corenta e nove pesetas.-------------------------------z) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por asfaltado de camiño en Vilar de Calo,
cento trinta e oito mil noventa e oito pesetas.--------------------------------------------------------------aa) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, trece mil
oitocentas catro pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------ab) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais para obras, catro mil oitocentas setenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------ac) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de marzo), cinco mil pesetas.-------------ad) A "SEGURIDADE A-1", por arranxo da centralita telefónica do concello, oito mil catrocentas corenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------ae) A "SEGURIDADE A-1", por revisión da centralita telefónica do concello, sete mil
cincocentas noventa e oito pesetas.--------------------------------------------------------------------------af) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento sesenta e oito mil
duascentas trinta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------ag) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, tres mil seiscentas noventa e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ah) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do centro médico de Cacheiras, cinco mil
catrocentas noventa e sete pesetas.---------------------------------------------------------------------------ai) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da escola obradoiro, sete mil cento vinte pts.
al) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, sete mil trescentas cincuenta e
sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------am) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, mil seiscentas setenta e tres pesetas.-------an) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, trinta e catro mil catrocentas setenta e seis pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------añ) A "EMPRESA SEOANE, S.L.", por servicio de autobuses en excursión do CPRA ó
aeroporto, corenta e dúas mil oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------ao) A "EMPRESA SEOANE, S.L.", por servicio de autobús de Ramallosa a Calo con
alumnos daquel centro escolar, dezaseis mil cincuenta pesetas.-----------------------------------------ap) A "VÁZQUEZ PARAMÁ, S.C.", por obras de rehabilitación da infravivenda de D.
José Luis Bustelo Ruibal, oitocentas corenta e cinco mil duascentas noventa e dúas pesetas.-------

aq) A "VÁZQUEZ PARAMÁ, S.C.", por obras de rehabilitación da infravivenda de D.
Cándido Peón Parajó, seiscentas sesenta e sete mil cincocentas oitenta pesetas.----------------------ar) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por obras de carpintería realizadas
no colexio dos Tilos, duascentas cinco mil trescentas vinte pesetas.-----------------------------------as) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por obras de carpintería realizadas
nas escolas de Raxó, Solláns e Aido, duascentas corenta e unha mil duascentas oitenta pesetas.--at) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, cento noventa e cinco pts.au) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO, S.A.", por peaxes, dúas mil sesenta e seis pts.
av) A "NOYAMÓVIL, S.L.", por arranxo do coche da policía local, cinco mil cento sesenta e oito pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------ax) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, vintenove
mil duascentas trinta e dúas pesetas.-------------------------------------------------------------------------az) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, trinta e
seis mil cento noventa e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------ba) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería realizados na escola de Pontevea e no
centro cultural de Teo, sesenta e sete mil trescentas sesenta e unha pesetas.--------------------------bb) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería realizados nas escolas de Aido,
Campos, Galanas e Bamonde e no pozo do campo do San Martiño, cento sesenta e sete mil seiscentas tres pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------bc) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería realizados na sede do CPRA, en Solláns, oito mil setecentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------bd) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería e calefacción realizados na escola de
Pontevea e na sede do CPRA, noventa e dúas mil catrocentas dezasete pesetas.---------------------be) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería e calefacción realizados nas escolas
de Aido, Campos e Bamonde e no centro cultural de Teo, cento cinco mil oitocentas noventa e
seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------bf) A Dª MARÍA FERNÁNDEZ SEOANE, por gastos de comidas en Barcelona, en viaxe
co seu neto Óscar García Fernández, trinta e cinco mil pesetas.-----------------------------------------bg) A UNIÓN-FENOSA, por alumado público, setenta e dúas mil trescentas oitenta e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------bh) A UNIÓN-FENOSA, por alumado público, noventa e oito mil trescentas oitenta e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------bi) A UNIÓN-FENOSA, por luz do polideportivo de Calo, trinta e sete mil cincocentas
noventa e tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------bl) A UNIÓN-FENOSA, por luz do centro de saúde de Calo, trece mil cento vintetrés pts.
bm) A UNIÓN-FENOSA, por alumado público, catorce pesetas.------------------------------bn) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, doce mil setenta e nove pesetas.---bñ) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, catro mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bo) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, trinta e
catro mil setecentas noventa e tres pesetas.-----------------------------------------------------------------bp) A "ALMACENES ELADIO, S.A.", por productos de limpeza, catro mil oitocentas
trinta e oito pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------bq) A "ALBACOPI", por tóner para impresoras, vintecatro mil cento corenta e nove pts.-br) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfonos móbiles do concello, trinta e catro mil trescentas setenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------------------------------bs) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e oito mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------

bt) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de escolas,
catrocentas trinta e sete mil catrocentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------bu) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción do centro
de saúde de Pontevea, cincuenta e oito mil cincocentas pesetas.----------------------------------------bv) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de edificios
municipais, duascentas seis mil duascentas cincuenta e nove pesetas.---------------------------------bx) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por un extensible eléctrico, mil trescentas quince
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bz) A "CANON", por contrato de mantemento da fotocopiadora do xulgado municipal,
trinta e seis mil novecentas trita e sete pesetas.------------------------------------------------------------ca) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras en camiños de Oza, Cacheiras,
Lucí, Luou, Reis e Calo, catro millóns trescentas sete mil cincocentas corenta e catro pesetas.----3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. MANUEL VINSEIRO SÁ, para construír un valado de 123 m/l con muro de
fábrica na súa leira situada en Seoane-Recesende, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Manuel Castro Vila, retranqueándoo 5 metros
a contar do eixe da vía pública, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con
zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta, e coa obriga de
cumpri-las condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas subsidiarias vixentes e as esixencias
do apartado "Condicións xerais (camiños) do título V das anteditas Normas.-------------------------b) A D. MANUEL VINSEIRO SÁ, para construír un valado de 200 m/l con muro de
fábrica na finca nº 1115 de Vilar-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Manuel Castro Vila, retranqueándoo 5 metros
a contar do eixe da vía pública, desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con
zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta, e coa obriga de
cumpri-las condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas subsidiarias vixentes e as esixencias
do apartado "Condicións xerais (camiños) do título V das anteditas Normas.-------------------------c) A D. ROGELIO CONDE RIVERA, para construír un valado de 95 m/l na finca nº 5 de
Campos-Teo, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública,
situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e
enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta, e coa
obriga de cumpri-las condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen
empregar ningún tipo de muro de fábrica, e as esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños) do título V das anteditas Normas.----------------------------------------------------------------------d) A D. AGUSTÍN SÁNCHEZ CABALEIRO, para construír un valado de 105 m/l na
finca nº 2100 de Vilar de Francos-Calo, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a
contar do eixe das dúas pistas municipais, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desprazando a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito
existente entre o firme da pista e a nova cuneta, e coa obriga de cumpri-las condicións xenéricas
do artigo 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e
as esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños) do título V das anteditas Normas.--------e) A D. AGUSTÍN SÁNCHEZ CABALEIRO, para arranxo do tellado e adecentamento
das fachadas da súa vivenda situada en Vilar de Francos-Calo, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------f) A Dª MARÍA ELENA GÓMEZ SÁNCHEZ, para arranxo da cuberta e repicado da fachada da súa vivenda situada en Osebe-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da edificación e sen que afecten á estructura desta, e coa obriga de executa-las obras consonte a autorización da Demarcación de estradas do Estado (N-550).-----------------------------------

g) A D. ROGELIO CONDE RIVERA, para arranxo da cuberta da súa vivenda situada en
Campos, nº 9-Teo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen
que afecten á estructura desta.--------------------------------------------------------------------------------h) A D. SANTIAGO VIÑO IGLESIAS, para recheo de 60 m3 e nivelación das fincas 364
e 365 de Cantoña-Luou, debendo realiza-las obras respectando o sistema de drenaxe de solos ou
posible rede de rego das fincas, e repoñerá a capa superficial destinada ó mesmo uso cá actual.--i) A D. EDUARDO GÓMEZ CASTRO, para ampliación da súa vivenda unifamiliar situada na finca 1046 de Igrexa-Cacheiras, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Francisco Javier Fernández Echeverría, e coa
obriga de contar, para as anteditas obras, coa autorización da Excma. Deputación Provincial.-----l) A D. JOSÉ LUIS GÓMEZ RODRÍGUEZ, para reforma e ampliación da súa vivenda
unifamiliar situada en Florida-Rarís, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Fernando Castelo Villanueva, e coa obriga de cumpri-las condicións impostas na autorización da Demarcación de Estradas da C.P.T.O.P.V.------------m) A D. ALVINO BALADO RIVEIRA, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
finca situada en Campos-Teo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, e coa obriga de respecta-la zona
de cultivo do resto da finca.-----------------------------------------------------------------------------------n) A Dª MANUELA RODRÍGUEZ ALONSO, para construír unha vivenda unifamiliar
na súa finca situada en "Porto Meixide", lugar de Balcaide-Calo, debendo edificala suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Francisco Javier Fernández
Echeverría, e coa obriga de contar coa autorización de Augas de Galicia antes de comeza-las
obras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A "MONTESIAGO, S.L.", para construír un edificio de 46 vivendas (fase 4) en Montouto-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla Montaña, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:----------------------------------------------------------------------------------- Adapta-los frontóns da cuberta situados na fronta das mansardas a 1,20 m. de ancho
máximo, segundo as Normas vixentes (fig. 17.- NN.SS.).------------------------------------------------ Darlle cumprimento ó Decreto-Lei 1/1998 e ó Decreto 279/1999, sobre infraestructuras
comúns referidas a telecomunicacións nos edificios.------------------------------------------------------- Formaliza-las cesións´, aprobadas no estudio de detalle, dos espacios públicos de dotacións e viais, segundo o art. 180.3 do Regulamento de Xestión Urbanística.--------------------------- Conecta-la rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto que
indique a compañía concesionaria Aquagest, S.A.---------------------------------------------------------- Adapta-las edificacións en todo o seu perímetro á altura máxima permitida pola ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Realiza-lo axuste da rasante do terreo sen que afecte a un tramo de 5 metros contado
desde o borde do regato existente.---------------------------------------------------------------------------4.- CERTIFICACIÓN DE OBRA.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión
de Goberno acordou aproba-la certificación única da obra "Saneamento Vilariño" (Plan Infraestructuras 2000), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de catro
millóns setecentas setenta e sete mil novecentas setenta e catro pesetas.-------------------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de Dª JESUSA FRANCOS GARCÍA, nº 749 de data 27-04-2000, no que expón que pasa
a rexe-lo establecemento dedicado a Taberna situado en Raxó-Cacheiras, do que era titular D.
Miguel Manuel García Batista, polo que solicita o cambio de titularidade do citado establece-

mento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade
que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva
licencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- CONCESIÓN DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDO.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle
a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Miguel Peteiro Carrillo para o vehículo
matrícula C-5326-CH, non debendo aportar o solicitante ningunha cantidade para o citado fin.---7.- CONTRATO DE ASISTENCIA XURÍDICA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda contratarlle os servicios de consultoría xurídica e consultoría xurídico-urbanística
deste concello á firma "Abogados Asesores, S.Civ." nos prezos anuais totais de un millón
oitocentas nove mil seiscentas pesetas e de un millón seiscentas setenta mil catrocentas pesetas
respectivamente, que serán aboadas en doce mensualidades iguais de cento cincuenta mil oitocentas pesetas e de cento trinta e nove mil duascentas pesetas respectivamente, I.V.E. incluído en
tódalas cantidades citadas.-------------------------------------------------------------------------------------8.- OBRAS EN PISTAS DE SEBE-CACHEIRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou levar a cabo obras de pavimentación no núcleo de Sebe (interior),
segundo memoria redactada polo arquitecto técnico municipal, por importe de catro millóns catrocentas noventa e dúas mil duascentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------9.- SOLICITUDE DE CREACIÓN DUNHA OMIC E DE SUBVENCIÓN PARA
INVESTIMENTO.- Vista a Resolución do Instituto Galego de Consumo de 3 -04-2000, inserta
no D.O.G. nº 73 de 13-04-2000, pola que se convoca e regula a concesión de axudas a
corporacións locais para actividades de información, educación e defensa do consumidor e
usuario para o ano 2000, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou solicitar do I.G.C., ó
abeiro da antedita Resolución, a instalación dunha OMIC no concello e a concesión dunha
subvención de catrocentas corenta e nove mil cincocentas corenta e oito pesetas para mercar un
equipo informático e mobiliario de oficina, ascendendo o custo total deste investimento a
seiscentas corenta e dúas mil duascentas once pesetas, das que o concello aportará as cento
noventa e dúas mil seiscentas sesenta e tres pesetas restantes, e manifestando que a antedita
OMIC será xestionada polo axente de desenvolvemento local do concello.---------------------------10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 23 DE MAIO DO 2000.--------------------Na casa do concello de Teo, a vintetrés de
maio do dous mil.---------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretario manifesta que cómpre incluír no borrador o seguinte acordo, que foi
omitido por erro involuntario:--------------------------------------------------------------------------------"SOLICITUDE DE CREACIÓN DUNHA OMIC E DE SUBVENCIÓN PARA
INVESTIMENTO.- Vista a Resolución do Instituto Galego de Consumo de 3 -04-2000, inserta
no D.O.G. nº 73 de 13-04-2000, pola que se convoca e regula a concesión de axudas a
corporacións locais para actividades de información, educación e defensa do consumidor e
usuario para o ano 2000, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou solicitar do I.G.C., ó
abeiro da antedita Resolución, a instalación dunha OMIC no concello e a concesión dunha
subvención de catrocentas corenta e nove mil cincocentas corenta e oito pesetas para mercar un
equipo informático e mobiliario de oficina, ascendendo o custo total deste investimento a
seiscentas corenta e dúas mil duascentas once pesetas, das que o concello aportará as cento
noventa e dúas mil seiscentas sesenta e tres pesetas restantes, e manifestando que a antedita
OMIC será xestionada polo axente de desenvolvemento local do concello.".-------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aproba-lo antedito borrador, unha vez
realizada a corrección proposta, e que se rexistre no libro correspondente.----------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------------------a) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por colocación de
farolas ornamentais no campo de Bamonde, catrocentas trinta e oito mil noventa e tres pesetas.--b) A "CARPINTERÍA DE ALUMINIOS GALICIA", por traballos realizados no local
social de Teo, cento trinta e dúas mil novecentas vinteúnha pesetas.-----------------------------------c) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono da escola obradoiro, cinco mil novecentas
setenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------

d) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, tres mil oitocentas noventa e
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------e) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, trinta e dúas mil duascentas
setenta e tres pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------f) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento trinta mil cincocentas
corenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------g) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, cinco mil cincocentas noventa e
tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, vintenove mil novecentas
cincuenta e seis pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------i) A "LA UNIÓN MADRILEÑA", por concerto médico de funcionarios, duascentas sesenta e sete mil novecentas cincuenta e seis pesetas.------------------------------------------------------l) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de maio), tres mil oitocentas pts.---m) A "CENTRO DEPORTIVO", por redes e pelotas de tenis, cinco mil novecentas
cincuenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------n) A "CENTRO DEPORTIVO,", por trofeos, de fútbol, sesenta mil cincocentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A FENOSA, por enerxía subministrada para alumado público, escolas, edificios municipais e deportivos, depuradoras, semáforos, etc., seis millóns catrocentas setenta e oito mil novecentas vintetrés pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------o) A FENOSA, por alumado público, sesenta e seis mil catrocentas corenta e seis pts.----p) A FENOSA, por luz de escolas, cento noventa e cinco mil cento sesenta e dúas pts.----q) A FENOSA, por alumado público, vintetrés mil cento sesenta e cinco pesetas.----------r) A FENOSA, por luz de escolas, vintecatro mil novecentas noventa pesetas.--------------s) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------------------------t) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, dúas mil cen pesetas.-----------------------------------------------------------------u) A D. CARLOS OTERO CAJARAVILLE, suplidos por compra a "Ferretería Teo
Amate" de chaves e portachaves, catrocentas sesenta e cinco pesetas.---------------------------------v) A Dª MARÍA JESÚS BOULLÓN RODRÍGUEZ, suplidos por compra de bebidas e
materiais para o torneo de fútbol sala, mil cincocentas vinte pesetas.----------------------------------x) A "GALICIA MEDIA", por publicación dun anuncio en "La Voz de Galicia", trece mil
novecentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------z) A "GALICIA MEDIA", por publicación dun anuncio en "La Voz de Galicia", trece mil
novecentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------aa) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade da festa da carne ó caldeiro, cincuenta e oito mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------ab) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería e calefaccións en escolas, centros de
saúde e edificios municipais, seiscentas sesenta e cinco mil trescentas setenta e seis pesetas.------ac) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería e calefacción nas escolas de Bamonde e Campos, vinteoito mil catrocentas vinte pesetas.----------------------------------------------------ad) A "VEICAR", por utensilios para limpeza de vías públicas, oitenta e tres mil duascentas cincuenta e nove pesetas.----------------------------------------------------------------------------------ae) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil na festa da carne ó caldeiro, cento vintesete mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------af) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de nota oficial sobre urbanismo en Teo,
duascentas trinta e dúas mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------ag) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trescentas trinta e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ah) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil trescentas
vintedúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------

ai) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil oitocentas
oitenta e oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------al) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, once mil trescentas
vintedúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------am) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, dúas mil sesenta e seis pesetas.an) A "ÓPTIMA", por papel e dispensadores de papel, vintesete mil trescentas sesenta e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------añ) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por corda, pintura e outros materiais para a policía
local, dúas mil setecentas setenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------ao) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vintecatro mil novecentas oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------ap) A D. BENJAMÍN VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ, dereitos e suplidos por intervención en recurso de apelación sobre dilixencias previas nº 266/99 (Padroado do Cemiterio de
Luou), cinco mil oitocentas sesenta e sete pesetas.--------------------------------------------------------aq) A "DEPORTEGESTIÓN, S.L.", por impartición de cursos de badminton, fútbol, fútbol sala e ximnasia (mes de abril), cento oitenta e cinco mil seiscentas pesetas.----------------------ar) A "DEPORTEGESTIÓN, S.L.", por impartición de cursos de badminton, fútbol, fútbol sala e ximnasia (mes de marzo), duascentas catro mil cento sesenta pesetas.---------------------as) A "DI JAMER, S.L.", por camisetas e sudadeiras para a liga de fútbol sala e para escolas deportivas, catrocentas cinco mil setecentas dez pesetas.------------------------------------------at) A "AQUAGEST, S.A.", por ampliación da rede de auga potable Sebe-Pedra, tres millóns catrocentas noventa e seis mil setecentas noventa e unha pesetas.--------------------------------au) A "AQUAGEST, S.A.", por ampliación da rede de auga potable en Folgueiras, un millón duascentas noventa mil cincocentas dezasete pesetas.-----------------------------------------------av) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para obras, vintenove
mil duascentas trinta e dúas pesetas.-------------------------------------------------------------------------ax) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación de
bases de enchufes protexidas en escolas, duascentas vinteúnha mil trescentas vinteoito pesetas.--az) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados no departamento da policía local, sesenta mil trescentas vinte pesetas.---------------------------ba) A "TALLERES MOSTEIRO", por arranxo do camión compactador de lixo alugado
polo concello, catorce mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------------------bb) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ, S.L.", por reixas,e sumidoiros para Teo e Oza e arranxo de cancelas da sede do CPRA, setenta e dúas mil trescentas vinteseis pesetas.-------------------bc) A "AGRÍCOLA RAMALLOSA, S.L.", por pezas e arranxo do tractor e da desbrozadora, trescentas oitenta e sete mil novecentas setenta e nove pesetas.----------------------------------bd) A "FERLO", por trípodes, cinta reflectiva, barreiras, cadease sinais de tráfico, cento
doce mil cincocentas noventa e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------be) A "CONSTRUCCIONES RARÍS, S.L.", por marcado de campos deportivos, cento
cincuenta e seis mil seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------------------bf) A "CEFIGAL, S.L.", por construcción de desaugadoiros para residuais e auga no
centro cultural de Teo, oitenta e nove mil cincuenta e nove pesetas.-----------------------------------bg) A "VILORIA, S.A.", por xantar servido en Barcelos ós participantes na excursión ó
Bom Jesús, oitocentas oitenta mil oitocentas vintecatro pesetas.----------------------------------------bh) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería e calefacción no centro cultural de
Teo, escola de Bamonde e sede do CPRA, corenta e dúas mil trescentas trinta e dúas pesetas.----bi) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para vehículos municipais, corenta e catro mil catrocentas noventa pesetas.----------------------------------------------------

bl) A "MULTINACIONAL ASEGURADORA, S.A.", por seguro da Renault Express do
concello, cento dez mil cento cincuenta e nove pesetas.--------------------------------------------------bm) a "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, dez mil seiscentas dúas pts.bn) A "SOGAMA", por tratamento de R.S.U. (mes de abril), novecentas noventa e dúas
mil novecentas oitenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------bñ) A "NOYAMÓVIL, S.L.", por arranxo do vehículo da policía local, cincuenta e dúas
mil cento noventa e unha pesetas.----------------------------------------------------------------------------bo) A "NOYAMÓVIL, S.L.", por arranxo da pechadura dunha porta do vehículo da
policía local, cinco mil duascentas corenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------bp) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por recheo e preparación de xardín en Oza,
catrocentas dezasete mil seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------------bq) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por preparación de xardíns, poda de árbores, preparación de macizo, resembra e colocación de papeleiras en zonas públicas, cincocentas
oitenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA, para construír un valado de 61 m/l na súa
finca situada en Catro Camiños-Cacheiras, debendo edificalo á distancia que sinale a Demarcación de Estradas da CPTOPV con respecto á estrada C-541 e á de 5 metros a contar do eixe da
vía pública para a pista municipal, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando
a cuneta ata o valado construído e pavimentando o treito existente entre o firme da pista e a nova
cuneta, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------- Contar con autorización da Demarcación de Estradas autonómicas.-------------------------- Suxeitarse estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús Carrillo Pena.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darlle cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cumpri-las esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das anteditas Normas.----------------------------------------------------------------------------------------------------b) A Dª MARÍA LUZ PALACIOS SÁNCHEZ, para construír un valado de 95 m/ na súa
finca situada en Bustelo,-Luou, debendo edificalo á distancia mínima de 3 metros a contar do
eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o
valado construído e pavimentando o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta, e coa
obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------------ Suxeitarse estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Antonio Hernando Ezquerra.-------------------------------------------------------------------------------------- Darlle cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cumpri-las esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das anteditas Normas.----------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. CELSO MONTOTO ROMERO, para construír un valado de 105 m/l na súa finca
situada en Póboa-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, á distancia mínima de 5 metros a contar
do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata
o valado construído e afirmando o tramo de vía que queda fóra do cerre, e coa obriga de darlle
cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes e ó apartado
"Condicións xerais (camiños)" do título V das anteditas Normas.--------------------------------------d) A D. ÁNGEL FERREIRA JORGE, para construír un valado de 61 m/l na finca nº 446
de Luou, situada en Insua, debendo edificalo dando cumprimento ás condicións xenéricas do art.
212 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.---------------

e) A Dª MARÍA ISABEL BERNÁRDEZ BLANCO, para construír un valado de 24 m/l
na finca nº 1056-1 de Cacheiras, situada no Sisto, debendo edificalo á distancia mínima de 5
metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista,
desprazando a cuneta ata o valado construído e pavimentando o treito existente entre o firme da
pista e a nova cuneta, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:-------------------------------- Darlle cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cumpri-las esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das anteditas Normas.----------------------------------------------------------------------------------------------------f) A D. JOSÉ MARÍA MURUJOSA RAMOS, para construír un valado de 204 m2 na súa
finca situada en Paraxó-Luou, debendo edificalo á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe
da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, e coa obriga de cumpri-las
seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------- Contar coa autorización de Estructuras Agrarias.------------------------------------------------ Darlle cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cumpri-las esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das anteditas Normas.----------------------------------------------------------------------------------------------------g) A D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, para reposición de postes e tea metálica
nun valado existente entre lindeiros na finca "A Raxeira", situada en Lamas-Bamonde, debendo
edificalo dando cumprimento ás condicións xenéricas do art. 212 das Normas subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------h) A Dª MERCEDES VALES DOEJO, para entubado en 30 m/l da fronte da finca nº
684-1 de Luou, situada en Caxade, debendo instalar unha tubería de 40 cm de diámetro separada
4,5 m. do eixe da pista, situa-lo pavimento nivelado á mesma altura có firme desta e instalar
arquetas con reixa-sumidoiro de 40 x 40 cm. cunha separación máxima entre elas de 6 metros.---i) A "MACONFRE, S.L.", para limpeza, rasanteo e nivelado en 60 m3 da súa finca situada en Ribas-Oza, debendo respecta-lo sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das
fincas, repoñe-la capa superficial destinada ó mesmo uso cá actual e realiza-lo recheo sen que
afecte a zonas de protección de canles, e coa obriga de constituír en arcas municipais unha fianza
por importe de 150.000 pts. como garante dos desperfectos que por mor das obras se poidan
ocasionar na pista municipal que conduce á citada finca.-------------------------------------------------l) A D. CAMILO CARBALLAL PAZOS, para construcción dun valado de 30 m/l e
reposición de tellado da vivenda existente na finca nº 4 de Oseve-Calo, debendo realiza-las obras
na vivenda sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta, e
edifica-lo valado á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base
do muro á mesma altura cá pista e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------------- Darlle cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cumpri-las esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das anteditas Normas.----------------------------------------------------------------------------------------------------m) A Dª ISOLINA LEAL LANDEIRA, para retellado e arranxo de revestimentos da edificación existente na finca nº 1355 de Calo, situada en "Leiras", debendo realizar exclusivamente
as obras solicitadas de hixiene, ornamento e conservación do inmoble, levándoas a cabo sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta e coa obriga de contar
previamente coa autorización do organismo autónomo Augas de Galicia.-----------------------------n) A D. SANTIAGO VILARIÑO PULIÁN, para reposición da tella do inmoble da súa
propiedade existente en Pite-Lucí, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------------------------------------------------

Neste momento abandoa a sala o Sr. Alcalde, pasando a presidi-la sesión o Sr. Castroagudín Valladares.--------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. ARMANDO BLANCO MARTÍNEZ, para arranxo da cuberta, adecentamento de
fachadas e instalación de seis ventás na vivenda da súa propiedade situada en Tribaldes-Bamonde, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á
estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alcalde volve a entrar na sala e retoma a presidencia da sesión.------------------------o) A D. MANUEL TALLÓN MESÍAS, para pintado e arranxo das fachadas da súa vivenda situada en Caxade-Luou, debendo realiza-las obras sen que afecten á estructura da edificación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------p) A Dª MARÍA MERCEDES FERNÁNDEZ TEO, para arranxo do tellado da súa vivenda situada en Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e
sen que afecten á estructura desta.----------------------------------------------------------------------------q) A D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, para arranxo da cuberta da súa vivenda situada en
Solláns-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que
afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------r) A Dª MARÍA DEL PILAR CASTRO PASCUAL, para arranxo do tellado dun galpón
de 9 m2 e dun cuberto de 12 m2 existentes na finca nº 27 de Mouromorto-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual das edificacións e sen que afecten á estructura destas.r) A D. ANTONIO FERNÁNDEZ RAPOSO, para retellado e acondicionamento dun
galpón existente na finca nº 6 de Vilar de Calo-Calo, debendo realiza-las obras, que serán
soamente as referidas a pequenas reparacións que esixa a hixiene, ornato e conservación do
inmoble, sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta, e coa
obriga de contar, para as anteditas obras, coa autorización de Estructuras Agrarias.-----------------s) A D. MANUEL TOMÉ VIEITES, para división interior con tabiques dun local de 19
m2 situado en Ramallosa-Lucí, debendo realiza-las obras sen que afecten á estructura do edificio.
t) A D. LUIS LAMELA RODRÍGUEZ, para construír un galpón de 30 m2 na súa finca
situada en Regoufe-Luou, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar dos lindes
con outras fincas e de 15,50 metros ó eixe da vía pública, coa obriga de contar coa autorización
de Estructuras Agrarias e de cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U. (modalidade I), que serán exclusivamente de
planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura
máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos parámetros considerados particularmente
con respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha
ocupación máxima de ata un 1% da parcela neta e un límite de 40 m2.--------------------------------u) A D. ENRIQUE MARTÍNEZ PARAJÓ, para reforma, para instalación de oficina de
farmacia, dun local situado en Pontevea-Reis, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta técnica Dª María Carmen López Baña.---v) A D. JESÚS GONZÁLEZ-CRIADO PÉREZ, para ampliación da súa vivenda unifamiliar situada en Póboa-Cacheiras, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Francisco Iglesias Miño, e coa obriga de contar con autorización de Estructuras Agrarias para a execución da obra.--------------------------------------------x) A Dª MARÍA PERFECTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, para construír unha vivenda
unifamiliar na súa leira situada en Oseve-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Luis Estévez Suárez, estando condicionada esta licencia á presentación no concello da autorización de Augas de Galicia para esta obra.z) A D. JOSÉ ALBERTO NOGAREDA VALES, para construír unha vivenda unifamiliar, un valado e dúas rampas de acceso na súa finca situada en Pedrouso-Cacheiras, debendo
edifica-la vivenda suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta

Dª Mercedes Rosón Varela, as rampas de acceso con tubos de 40 cm. de diámetro á distancia de
4,50 metros do eixe da pista, situando o pavimento nivelado á mesma altura có firme desta, e o
valado deberá cumpri-las condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen
empregar ningún tipo de muro de fábrica, e edificarase á distancia mínima de 5 metros a contar
do eixe da vía pública, situando a base dos postes á mesma altura cá pista; desprazando a cuneta
ata o valado construído e pavimentando o tramo existente entre o firme da pista e a nova cuneta.aa) A D. MANUEL SALGUEIRO CASTRO, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa finca situada en Campos-Teo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Federico López
Taetzel, modificado do presentado inicialmente e con licencia concedida en data 15-04-1991, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado en data 13-4-2000, redactado
polo Sr. López Taetzel.----------------------------------------------------------------------------------------ab) A "ARTURO FRAMIL Y OTRO, S.C.", para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 1211-2 de Calo, situada en Texexe, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.-------------------------ac) A D. ELISARDO PEREIRA FERNÁNDEZ, para construír unha vivenda unifamiliar
en Cobas, nº 27-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Sergio L. Paniccia.-----------------------------------------------------------ad) A D. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na parcela O-17 de San Sadurniño, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
básico modificado e de execución presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús Álvarez Flórez,
e coas obrigas de conecta-la rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal no punto
que indique a compañía concesionaria AQUAGEST, S.A. e de constituír en arcas municipais
unha fianza por importe de 130.000 pts. para responder do perfecto estado, trala execución das
obras, da beirarrúa e dos servicios existentes na fronte da parcela.-------------------------------------ae) A D. JESÚS SOUTO CARLÍN, para reformado de proxecto de execución de edificios
para vivenda e baixos comerciais en Ribeira-Cacheiras, debendo edificalos suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado en data 17-04-2000, redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil e coa obriga de dar cumprimento ás condicións pendentes de executar impostas na licencia de obra concedida pola Comisión de Goberno en data 16-04-2000.--------------------------------af) A "VECTOR PLUS, S.L.", para construír un edificio de 21 vivendas e locais na súa
finca situada en Montouto-Cacheiras, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polas arquitectas Dª María José Bouzas Louzao e Dª Cristina Fernández
Gutiérrez, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:---------------------------------------------- Formaliza-las cesións aprobadas no estudio de detalle e proxecto de compensación dos
espacios públicos de dotacións e viais, segundo o art. 180.3 do Regulamento de xestión
urbanística, urbanizados segundo a memoria de urbanización aprobada de acordo coas indicacións do concello.------------------------------------------------------------------------------------------------ Conecta-la rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto e coas
condicións técnicas que indique a compañía concesionaria AQUAGEST, S.A.----------------------- Urbaniza-la fronte do solar antes de executa-las obras de edificación, segundo acordo da
Comisión de Goberno, deixando libre o espacio destinado ó vial da estrada C-541.------------------ Aportar fianza polo valor total do custo de urbanización correspondente ó promotor, que
se avalia na memoria aprobada.------------------------------------------------------------------------------ag) A D. JOSÉ RAMÓN BALDONEDO MOREIRA, para modifica-la posición dos
edificios de 24 vivendas e 25 prazas de garaxe en Montouto-Cacheiras, con licencia concedida
pola Comisión de Goberno en data 10-06-1999, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Respecta-lo deseño dos edificios, os cales deberán axustarse estrictamente ó plano de
aliñacións e rasantes previsto para esa zona.----------------------------------------------------------------

- Acondiciona-lo espacio libre de edificación segundo as Normas subsidiarias vixentes.--- Contar con autorización de Estructuras Agrarias para realiza-las obras.--------------------4.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.---------------------------------------------------------------a) Dada conta de escrito de "Hnos. Lago Ríos, S.L." de data 07-02-2000, no que solicita
que lle sexa devolta a fianza que, mediante aval do Banco Bilbao Vizcaya ten depositada por
importe de 5.000.000 pts.como garantía de obras de recollida de residuais no edificio construído
por esa promotora en Cacheiras (urbanización "Las Palomas"), a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda a devolución da antedita fianza, por considerar que o expediente cumpre
tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.-b) Dada conta de escrito de "Hnos. Lago Ríos, S.L." de data 18-05-2000, no que solicita
que lle sexan devoltas as tres fianzas que, mediante avales do Banco Hipotecario de España ten
depositadas, por importe de 1.839.662 pts., 1.839.662 pts. e 1.839663 pts., para responder de
obras de urbanización do edificio Mirasol (fases I, II e III respectivamente), construído por esa
promotora en "Sobredomouro"-Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a
devolución das anteditas fianzas, por considerar que o expediente cumpre tódolos requisitos
legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.-----------------------5.- COMPRA DE CADEIRAS PARA CENTROS CULTURAIS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acorda mercar duascentas cadeiras para o centro cultural de Teo,
cincuenta para o de Bamonde e cincuenta para o das Galanas, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para a súa adquisición previa consulta con alomenos tres casas subministradoras.-6.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou concede-las
seguintes subvencións:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Á SOCIEDADE DEPORTIVA CACHEIRAS, a conta da subvención anual-2000,
cincocentas mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------b) CENTRO CULTURAL "ROSALÍA DE CASTRO", a conta da subvención anual2000, cincocentas mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------c) Á DIRECTORA DO COLEXIO DA RAMALLOSA, para os actos de celebración do
XXV aniversario do centro, cincocentas mil pesetas.-----------------------------------------------------d) Ó DIRECTOR DO COLEXIO DE CALO, para os actos de celebración do XXV
aniversario do centro, cincocentas mil pesetas.------------------------------------------------------------e) Á COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DE SAN SADURNIÑO, para organización
dunha sardiñada na noite de San Xoán, cincuenta mil pesetas.------------------------------------------f) A VECIÑOS DE CARBALLAL-CALO, para organización dun torneo de fútbol sala,
corenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------g) ÓS CURAS PÁRROCOS DO CONCELLO, duascentas setenta e cinco mil pesetas
para organización da Festa do Catecismo e mais sesenta mil pesetas para transporte dos asistentes
a ela.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) Á DIRECTORA DO INSTITUTO DE CACHEIRAS, para viaxe cultural dos alumnos
de 2º de E.S.O., a razón de tres mil cincocentas pesetas por alumno participante que estea empadroado neste concello.------------------------------------------------------------------------------------------7.-CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitidos polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª Josefina García Noya, a cal
deberá aporta-la cantidade de 7.200 pts. mensuais para o citado fin.-----------------------------------8.- COMPRA DUN CUÑO PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL.- Dada conta de
escrito da traballadora social do concello no que solicita se merque un cuño propio para o depar-

tamento de servicios sociais por esixilo así a Consellería de Sanidade e Servicios Sociais para a
prestación da R.I.S.G.A., a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda autorizar a Dª Nieves
Pérez Rey para adquiri-lo antedito cuño.--------------------------------------------------------------------9.- OBRAS NA ANTIGA ESCOLA DAS GALANAS.- Dada conta de escrito de D.
Alfonso Blanco Leborán, nº 822 de 09-05-2000, no que solicita se leven a cabo obras de remodelación interior (construcción de división) no local da antiga escola das Galanas, cedida en uso por
este concello para centro ocupacional de persoas minusválidas, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda levar a cabo as anteditas obras.----------------------------------------------------------10.- COMPRA DUNHA MARQUESINA.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou adquirirlle a "Marlo, S.C." unha marquesina, que será instalada en Vilariño.---11.- OBRAS DE ABASTECEMENTO DE AUGA EN AMENEIRO.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou contratarlle a D. Manuel Sobredo Miranda a construcción de canalización de auga potable en Ameneiro, desde o
Restaurante "Cierto Blanco" ata o bar "Tía María", no prezo de un millón cento trinta e dúas mil
cincocentas pesetas mailo I.V.E. correspondente.---------------------------------------------------------12.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
vinte minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 5 DE XUÑO DO 2000.-------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a cinco de xuño
do dous mil.----------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------------------a) A "MIMONREX", provisión de fondos para o interdicto de obra nova 84/99, interposto
por Dª Elvira F. Fernández Balado, vintecinco mil pesetas.----------------------------------------------b) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, honorarios por redacción do proxecto
"Acondicionamento do entorno da zona da Burga, fase A", cento noventa e unha mil setecentas
trinta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, honorarios por redacción do proxecto
"Ampliación e afirmado do vial Vilar de Calo-Solláns", duascentas dez mil cento corenta e sete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, honorarios por redacción do proxecto
das obras do Plan 2000 (Saneamento en Rueiro de Abaixo, Chaves, Aido, Igrexa, Fornelos e Vilela), setecentas unha mil trescentas dezanove pesetas.---------------------------------------------------e) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, honorarios por redacción do proxecto
"Plan aforro enerxético 1999", cincocentas trinta e catro mil setecentas trinta e tres pesetas.------f) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, honorarios por redacción do proxecto
"Saneamento en Paraxó e Moucho" (Plan 2000), cento sesenta e unha mil trescentas corenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------g) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, doce mil
oitocentas dezaoito pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------h) A "CATUFE, S.L.", por revelado e copias de fotografías da liga de fútbol sala, mil
novecentas vintecinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------------

i) A D. SEVERINO FERREIRA JORGE, por suscrición do concello a "La Voz de Galicia" (2º trimestre), doce mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------l) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do departamento social, dúas mil duascentas pesetas.-----------------------------------------------------------m) A "SEUR", por portes de documentación, nove mil duascentas sesenta e sete pesetas.n) A "ALFONSO GARCÍA", por publicidade en "Radio Galega" da festa da Cacheira,
oitenta e sete mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------ñ) Á LIBRERÍA "LA COPIA", por libros para o curso de graduado escolar, doce mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------o) A "ALARMAS LUNA, S.L.", por instalación de alarma no centro da terceira idade,
catrocentas dúas mil cincocentas vinte pesetas.------------------------------------------------------------p) A "ALARMAS LUNA, S.L.", por cota anual de mantemento da alarma do centro da
terceira idade, vintecatro mil trescentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------q) A "ALARMAS LUNA, S.L.", por instalación de alarma no colexio da Ramallosa,
duascentas sesenta e sete mil novecentas sesenta pesetas.------------------------------------------------r) A "ALARMAS LUNA, S.L.", por cota anual de conexión a central receptora da alarma
do colexio da Ramallosa, vintetrés mil seiscentas oitenta e seis pesetas.-------------------------------s) A "ALARMAS LUNA, S.L.", por cota anual de mantemento da alarma do colexio da
Ramallosa, dezanove mil setecentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------t) A "ALARMAS LUNA, S.L.", por instalación de alarma no centro sociocultural de Teo,
duascentas cincuenta e oito mil seiscentas oitenta pesetas.-----------------------------------------------u) A "ALARMAS LUNA, S.L.", por cota anual de mantemento da alarma do centro sociocultural de Teo, vintedúas mil corenta pesetas.---------------------------------------------------------v) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, catorce mil setecentas dezaoito pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------x) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, vinteoito mil seiscentas
setenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------z) A "CANON", por cintas para a máquina de escribir do xulgado municipal, vintedúas
mil catrocentas sesenta e sete pesetas.-----------------------------------------------------------------------aa) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, corenta e seis mil duascentas noventa pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------ab) A "ACUÑACIONES UNIVERSALES", por vintecinco metopas para atencións protocolarias, duascentas noventa mil pesetas.-------------------------------------------------------------------ac) A "VÁZQUEZ PARAMÁ, S.C.", por traballos de albanelería realizados na sede do
CPRA, cento corenta e seis mil duascentas setenta e seis pesetas.--------------------------------------ad) A "VÁZQUEZ PARAMÁ, S.C.", por traballos de albanelería realizados en Requián,
Recesende e Os Tilos, sesenta e dúas mil oitocentas catorce pesetas.----------------------------------ae) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados no polideportivo dos Tilos, oitenta e dúas mil duascentas sesenta e sete pesetas.---------------af) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados no centro médico de Cacheiras, cento noventa e tres mil novecentas cincuenta e dúas pesetas.
ag) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados no colexio de Calo, cento dez mil duascentas pesetas.-----------------------------------------------ah) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados no colexio da Ramallosa, cento cincuenta e unha mil duascentas oitenta pesetas.--------------ai) A "FERLIÑO", por sinais de tráfico, setenta e catro mil seiscentas oitenta e unha pts.-al) A "GALICÓN", por material de oficina, trinta e tres mil seiscentas noventa e oito pts.am) A "GALICÓN", por material de oficina, seis mil setecentas setenta e catro pesetas.--an) A "GALICÓN", por material de oficina, vintecatro mil setecentas sesenta e dúas pts.-ao) A "CANON", por mantemento da fotocopiadora do xulgado, trinta e seis mil novecentas trinta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------ap) A "ACIMUT", por actualización de cartografía do concello nas marxes da estrada
C-541 (1ª fase-A), oitocentas setenta e tres mil catrocentas oitenta pesetas.----------------------------

aq) A "ACIMUT", por actualización de cartografía do concello nas marxes da estrada
C-541 (1ª fase-B), oitocentas sesenta mil setecentas vinte pesetas.-------------------------------------ar) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello con motivo
do Día das Letras Galegas, corenta mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------as) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello con motivo
da festa da Cacheira, cincuenta e oito mil pesetas.--------------------------------------------------------at) A "TRES GLOBOS TÍTERES", por unha función de títeres, trinta mil pesetas.--------au) A "COPY ESTUDIO, S.L.", por fotocopias, catro mil seiscentas setenta e cinco pts.--av) A "RADIO OBRADOIRO", por inserción de publicidade con motivo da festa da Cacheira, sesenta e nove mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------ax) A "PÁGINAS AMARILLAS INTERNACIONALES", por inserción de datos do concello, oitenta e cinco mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------az) A Dª PILAR MENDOZA REY, por limpeza de locais de policía local e biblioteca
(meses de mazo, abril e maio), corenta e oito mil setecentas vinte pesetas.---------------------------ba) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras realizadas na área de descanso
onda o albergue do Faramello, no camiño de Santiago, dous millóns duascentas cincuenta e tres
mil corenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------bb) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por abastecemento de auga (1º trimestre-2000),
sete millóns novecentas trinta e catro mil seiscentas noventa pesetas.----------------------------------bc) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por residuais (1º trimestre-2000), catro millóns
trescentas sesenta e unha mil duascentas corenta pesetas.------------------------------------------------3.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. ROBERTO IGLESIAS PALMIERI, nº 851 de data 12-05-00, no que expón que
cede a explotación do establecemento dedicado a Café-Bar situado en Penelas-Cacheiras, do que
era titular, a Dª CLARA VÁZQUEZ TOURAL, polo que solicita o cambio de titularidade do
citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio
de titularidade que solicita, debendo suxeitarse o novo titular ás mesmas condicións baixo as que
foi concedida a primitiva licencia.---------------------------------------------------------------------------4.- OBRAS DE CANALIZACIÓN DE PLUVIAIS EN ESPASANDE.- Tamén por
unanimidade, a Comisión de Goberno acordou levar a cabo obras de canalización de augas pluviais no lugar de Espasande, parroquia de Luou, segundo memoria redactada polo arquitecto técnico municipal por importe de catrocentas vinteúnha mil cincocentas oitenta pesetas.--------------5.- CONSTRUCCIÓN DA BEIRARRÚA DO EDIFICIO "LAS PALOMAS", EN
CACHEIRAS.- En cumprimento de acordo plenario, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda levar a cabo a obra de construcción da beirarrúa do edificio "Las Palomas", en Cacheiras,
no tramo no que este linda coa estrada provincial, obra que, segundo memoria redactada polo
arquitecto técnico municipal, ten un presuposto aproximado de UN MILLÓN DUASCENTAS
TRINTA E CINCO MIL CATROCENTAS CINCUENTA E OITO PESETAS.---------------------6.- PUBLICACIÓN DUNHA GUÍA DE INFORMACIÓN DO CONCELLO.- A
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou autorizar a "Ediciones Galicia" para a publicación da guía de información municipal, sen ningún custo para o concello e cos únicos compromisos de proporcionarlle á antedita empresa fotografías, textos e planos para a confección da guía e
un despacho e un teléfono para utilizar mentres dure a confección desta, así como asumi-lo
reparto gratuíto dos 2.500 exemplares da guía municipal que lle serán entregados.-------------------

7.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------------------------a) A VECIÑOS DE LUOU, para obras no local social da parroquia, dous millóns de
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Á ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DOS TILOS, a conta da subvención anual-2000 para
actividades, cincocentas il pesetas.---------------------------------------------------------------------------c) A VECIÑOS DE BAMONDE, para obras no campo de fútbol da parroquia, cincocentas mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------d) A VECIÑOS DE TARRÍO-RECESENDE, para desvío e acondicionamento da súa
traída de augas, por mor da apertura dunha pista forestal, cen mil pesetas.----------------------------e) Á COMISIÓN DE FESTAS DE CALO, para organización da II Concentración de
Motos Antigas, setenta e cinco mil pesetas.----------------------------------------------------------------f) Á A.VV. "O CASTRO", de Recesende, para costrucción de aseos no local social da
parroquia, cincocentas mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------g) Á A.P.A. do instituto de Cacheiras, para transporte escolar (curso 2000-2001), cinco
millóns setecentas mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------8.- PUBLICIDADE.- Igualmente por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou
contratar media páxina de publicidade na revista da VI Concentración Mototurística Internacional Camino de Santiago, no prezo de quince mil pesetas mailo I.V.E. correspondente.-------------9.- ADQUISICIÓN DE COLECCIÓN DE ARTE GALEGA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou adquirirlle a "Pictórica Galega, S.L." unha colección de doce obras
de arte pictórica galega, con destino a edificios municipais, no prezo total de cincocentas oitenta
e tres mil catrocentas cincuenta e seis pesetas, I.V.E., alta, marcos e instalación incluídos.--------10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
quince minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 20 DE XUÑO DO 2000.--------------------Na casa do concello de Teo, a vinte de xuño
do dous mil.----------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque acuático na piscina de Luou o
día 26-06-2000, cento catro mil catrocentas pesetas.------------------------------------------------------b) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque acuático na piscina dos Tilos o
día 16-06-2000, cento catro mil catrocentas pesetas.------------------------------------------------------c) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil no instituto de Cacheiras o día 16-06-2000, cento vintesete mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------d) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Raxó o 18-06-2000,
cento vintesete mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------e) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil no colexio de Calo o
día 10-06-2000, duascentas tres mil pesetas.---------------------------------------------------------------f) A "JOYFRA ALUMINIOS, S.L.", por montaxe de portas para o motor do pozo e para
os buzóns no local da A.VV. "A Baiuca" e un marco con chapa no colexio do aido, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------g) Ó MESÓN PAZOS MÉNDEZ, por un viño español servido con motivo da clausura
das escolas deportivas, oitenta e cinco mil pesetas.--------------------------------------------------------h) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras, setenta e
unha mil seiscentas cincuenta e oito pesetas.---------------------------------------------------------------i) A "ARCHY & SIGA", por un CD writer e unha tarxeta Adaptec instaladas no equipo
informático do concello, cento seis mil setecentas vinte pesetas.----------------------------------------

l) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, cincocentas pesetas.------------------------------------------------------------------m) A "DEPORTEGESTIÓN, S.L.", por impartición de cursos de baloncesto/badminton,
fútbol sala, ximnasia e fútbol (meses de maio e xuño), duascentas corenta e unha mil duascentas
oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------n) A "ALBACOPI", por material de oficina, trinta e tres mil oitocentas setenta e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por medallas para escolas deportivas, redes de
balonmán e catro balóns de baloncesto, cincuenta e seis mil cincocentas vinte pesetas.-------------o) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bacheo en camiños municipais,
limpeza de cunetas e instalación dunha grúa na nave de Lucí, un millón seiscentas noventa mil
cincocentas cincuenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------p) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por obras no campo da festa de Teo e no
campo de fútbol de Bamonde, cincocentas sesenta e oito mil cento vintesete pesetas.--------------q) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por acometidas telefónicas en Rarís e Oza
e acondicionamento de camiños en Balcaide, un millón novecentas nove mil seiscentas sesenta e
sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------r) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por asfaltado dos accesos ó polideportivo
de Calo e trala Igrexa de Calo, afirmado de pistas en Recesende e Raxó e bacheo da pista da
Torre, novecentas cincuenta e unha mil seiscentas doce pesetas.----------------------------------------s) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en Agoso e Balcaide e arranxo dunha tubería en Luou, catrocentas vinteseis mil cento sesenta e sete pesetas.----t) A "CARPINTERÍA METÁLICA GALANAS, S.L.", por fabricación e colocación de
pasamáns, portas e reixas no polideportivo de Calo, un millón setecentas noventa e oito mil pts.-u) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento
social, catro mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------v) A "SOGAMA", por tratamento dos R.S.U. do concello (mes de maio), un millón duascentas noventa e seis mil catrocentas cincuenta e cinco pesetas.----------------------------------------x) A "GALICÓN", por material de oficina, sete mil seiscentas oitenta e seis pesetas.------z) A "GALICÓN", por material de oficina, trinta e dúas mil trescentas sesenta e catro pts.
aa) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por obras na pista Outeiro-Coto-Tribaldes, tres millóns catrocentas catorce mil cincuenta e sete pesetas.------------------------------ab) A "ALBACOPI", por material informático, cincuenta e seis mil cincocentas sete pts.-ac) A "SEUR", por portes de documentación á Coruña, nove mil catrocentas noventa e
sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ad) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da escola obradoiro, dúas mil duascentas
noventa e sete pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ae) A "CIBER-TEO", por un ordenador para o colexio da Ramallosa, duascentas sete mil
novecentas sesenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------af) A "CIBER-TEO", por material informático, tres mil trescentas sesenta e catro pesetas.
ag) A Dª MARÍA ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza do centro de saúde de Pontevea (meses de xaneiro a maio-2000 inclusives), duascentas mil pesetas.----------------------------ah) A Dª MARÍA ISABEL CAO BARREIRO, por limpeza de locais electorais, doce mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ai) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais para obras e un xogo de chaves Aldes,
sete mil catrocentas dezaseis pesetas.------------------------------------------------------------------------al) A "SEUR", por portes de documentación, nove mil duascentas sesenta e sete pesetas.-am) A "EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS", por un exemplar de "Telecomunicación por cable", sete mil oitocentas pesetas.-------------------------------------------------------an) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de barreiras colocadas nos Tilos,
vintenove mil duascentas trinta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------añ) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, catro mil duascentas vintecatro
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ao) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, dez mil duascentas cincuenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------ap) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por aceite e unha correa para o tractor, cinco mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------aq) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para vehículos municipais, vintecatro mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------------------------ar) Á "EMPRESA SEOANE, S.L.", por un servicio de autobús a Santiago, trinta e dúas
mil cen pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------as) Á "EMPRESA SEOANE, S.L.", por servicio de autobuses para a excursión da terceira idade a Braga, trescentas oitenta e cinco mil duascentas pesetas.------------------------------------at) Á "EMPRESA SEOANE, S.L.", por servicio de autobuses a Santiago con alumnos
dos centros de ensino do concello, cento vinteoito mil catrocentas pesetas.---------------------------au) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, corenta e
tres mil trescentas vintecinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------av) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, vintetrés
mil trescentas cincuenta e tres pesetas.----------------------------------------------------------------------ax) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, quince mil trescentas noventa e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------az) A FENOSA, por alumado público, duascentas tres mil duascentas vintetrés pesetas.--ba) A FENOSA, por alumado público, vintetrés mil seiscentas vintedúas pesetas.---------bb) A FENOSA, por alumado público, vintetrés mil duascentas quince pesetas.------------bc) A FENOSA, por alumado público, trinta e tres mil cinco pesetas.------------------------bd) A FENOSA, por luz do centro médico de Folgueiras, catorce mil noventa e catro pts.be) A FENOSA, por luz do polideportivo de Calo, vintesete mil novecentas vintedúas pts.
bf) A FENOSA, por alumado público, setenta e sete mil catrocentas trinta e tres pesetas.-bg) A FENOSA, por alumado público, sesenta e tres mil setenta e cinco pesetas.----------bh) A "RICARDO COMERCIAL ELECTRÓNICA", por arranxo do enlace dos teléfonos
móbiles, cinco mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------bi) A "FERLO", por sinais de tráfico e pintura para estradas, noventa e unha mil cento
setenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------bl) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------bm) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, dúas mil pesetas.----------------------------------------------------------------------bn) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do
departamento social, dúas mil oitocentas pesetas.---------------------------------------------------------bñ) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, catro mil oitocentas pesetas.------------------------------------------------------------------bo) A "HIPERCOR", por cadeiras para centros culturais, catrocentas noventa e nove mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bp) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por limpeza de cunetas en camiños de Texexe, trescentas vinteoito mil oitocentas sesenta pesetas.---------------------------------------------------bq) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por limpeza de cunetas en camiños de Ameneiro, cento setenta e dúas mil novecentas dez pesetas.---------------------------------------------------br) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por excavación e rasanteado dunha masa
común de Calo, cento vintecinco mil cento seis pesetas.-------------------------------------------------bs) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por limpeza de cunetas na pista de Vilar de
Francos a Lampai, cento once mil trescentas sesenta pesetas.--------------------------------------------

bt) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe de avaliación da finca 14-3 do P.X.C.P.
de Reis, corenta e catro mil oitenta pesetas.----------------------------------------------------------------bu) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe de avaliación da finca 30 do P.X.C.P.
de Lucí, sesenta e nove mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------------bv) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe de avaliación da finca nº 1.915 do
P.X.C.P. de Calo, trinta e sete mil cento vinte pesetas.---------------------------------------------------bx) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe de avaliación da finca nº 1.916 do
P.X.C.P. de Calo, trinta e sete mil cento vinte pesetas.---------------------------------------------------bz) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe de avaliación da finca nº 1.917 do
P.X.C.P. de Calo, trinta e sete mil cento vinte pesetas.---------------------------------------------------ca) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe de avaliación da finca nº 1.918 do
P.X.C.P. de Calo, trinta e sete mil cento vinte pesetas.---------------------------------------------------cb) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe de avaliación da finca nº 1.919 do
P.X.C.P. de Calo, trinta e sete mil cento vinte pesetas.---------------------------------------------------cc) A "GALURESA", por bolsas de xelo, seiscentas pesetas.----------------------------------cd) A "VILORIA, S.A.", por estancia en hotel dos participantes na excursión a Murcia,
dous millóns duascentas cincuenta e cinco mil pesetas.--------------------------------------------------ce) A "MULTICENTRO PERNAS, S.L.", por auga, materiais de limpeza e outros para o
departamento de deportes, trinta e oito mil cento setenta e tres pesetas.-------------------------------cf) A "MULTICENTRO PERNAS, S.L.", por alimentos para usuarios do departamento
social, duascentas catorce mil seiscentas cincuenta e cinco pesetas.------------------------------------cg) A "CARPINTERÍA METÁLICA GALANAS, S.L.", por arranxo e reforzo de portais
e colocación de pecho e lámpadas, cento sesenta e dúas mil cento sesenta e oito pesetas.----------ch) A "JOYFRA ALUMINIOS, S.L.", por colocacion de porta e bisagras no colexio dos
Tilos, duascentas cincuenta e seis mil setecentas sesenta e seis pesetas.-------------------------------ci) A "COAD", por actualización e depuración do padrón de urbana (4º trimestre-1999),
seiscentas cincuenta e dúas mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------------Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno aprobou os gastos menores ocasionados
pola excursión a Murcia (taxis, programacións, farmacia, etc.), que ascenden, segundo relación
presentada pola asistente social, a cento catorce mil oitocentas corenta e tres pesetas.--------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A "UNEDA, S.L.", para limpeza e nivelación (50 m3) da finca nº 425 de Cacheiras,
situada en "Estivada da Ribeira", debendo respecta-lo sistema de drenaxe de solos ou posible
rede de rego das fincas e repoñe-la capa superficial destinada ó mesmo uso cá actual, e coas
obrigas de:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Realiza-las obras sen que afecten ó tramo de protección de 25 metros da canle.----------- Contar con autorización do organismo autónomo Augas de Galicia.------------------------- Constituír en arcas municipais unha fianza por importe de 100.000 pts. para responder
dos danos que se poidan ocasionar no pavimento da pista por mor da realización da obra.---------b) A "UNEDA S.L. e MAÑÁ, S.L.", para limpeza e nivelación (50 m3) das fincas 14 e
colindante de Cacheiras, situadas en Cacheiras, debendo respecta-lo sistema de drenaxe de solos
ou posible rede de rego das fincas e repoñe-la capa superficial destinada ó mesmo uso cá actual,
e constituír en arcas municipais unha fianza por importe de 100.000 pts. para responder dos
danos que se poidan ocasionar no pavimento da pista por mor da realización da obra.--------------c) A "UNIÓN-FENOSA", para canalización para subministro de liña de media tensión na
liña Bornais-Piñeiro, entre Santiago e Teo, debendo contar coas autorizacións que fosen procedentes consonte a lexislación aplicable, así como a do organismo autónomo Augas de Galicia, e
coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------- Situa-los postes á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da pista municipal.-----

- Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos cruces
que se realicen nas vías públicas.------------------------------------------------------------------------------ Constituír en arcas municipais unha fianza por importe de 50.000 pesetas para garanti-la
reposición de pavimentos tralas obras.----------------------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ LUIS FERREIRA ALDREY, para construír unha canalización de 17 m/l
para augas pluviais na finca nº 589 de Cacheiras, situada no Sebe, debendo instalar tubería de 40
cm. de diámetro separada 4,50 metros do eixe da pista, cun mínimo de tres arquetas con reixa
para a recollida de pluviais, e situa-lo pavimento sobre o tubo nivelado á mesma cota có firme
actual da pista.--------------------------------------------------------------------------------------------------e) A Dª ESTHER QUINTÁNS MARTÍNEZ, para construcción de dúas rampas de acceso
na finca nº 232 de Oza, situada en Eo dos Menecos, debendo instalar tubería de 40 cm. de
diámetro separada 4,50 metros do eixe da pista e situa-lo pavimento sobre os tubos nivelado á
mesma cota có firme actual da pista.-------------------------------------------------------------------------f) A D. RAMÓN SANMARTÍN GARCÍA, para construcción de dúas rampas de acceso á
finca nº 370 de Lucí, debendo instalar tubería de 40 cm. de diámetro separada o máis posible do
eixe da pista, segundo as indicacións da Excma. Deputación Provincial, situando o pavimento
sobre os tubos nivelado á mesma cota có firme actual da pista entre o borde desta e o cerramento
da pista, e coa obriga de contar con autorización da Excma. Deputación Provincial para realiza-la
obra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A "PROGAEYCO, S.L.", para construír dúas rampas de 6 m/l cada unha e un valado
de 390 m/l na finca nº 2 de Lucí, situada en "Campelos", debendo cumpri-las condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, así como as esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das anteditas
Normas, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------ Edifica-lo valado á distancia mínima de 4 metros a contar do eixe da vía pública, situando a parte inferior deste á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o valado construído e
pavimentando o tramo de pista exterior.--------------------------------------------------------------------- Colocar nas rampas tubería de 40 cm. de diámetro separada 3,50 metros do eixe da
pista, e situa-lo pavimento nivelado á mesma altura có firme da pista.---------------------------------h) A D. ARTURO RODRÍGUEZ BOUZAS, para construír un valado de 50 m/l, arranxo
do valado existente e pavimentado interior de 260 m2, na finca nº 617 de Calo, situada en
"Xiao", debendo realiza-las obras suxeitándose ás seguintes condicións:------------------------------- Dar cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes,
sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------------------- Situa-lo valado, na fronte da finca, á distancia de 6 metros a contar do eixe da vía
pública, coincidindo coa aliñación oficial, situando o pavimento exterior á mesma cota cá actual
da pista.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Realiza-lo pavimento interior respectando as cotas actuais do terreo.------------------------ As obras de conservación do valado lateral serán as mínimas, en cumprimento do art.
48.2 da Lei 28/1999 de disciplina urbanística.-------------------------------------------------------------i) A "GESTINFOR BUSINESS, S.L.", para construír un valado na finca nº 4 de Luou,
situada en Bustelo, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Antonio Hernando Ezquerra, á distancia mínima de 5 metros a contar
do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata
o valado construído e pavimentando o treito existente entre o firme da pista e a nova cuneta, e
coa obriga de cumpri-las condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes e o
apartado "Condicións xerais (camiños) do título V das citadas Normas.-------------------------------l) A D. RAMÓN CAJARAVILLE VÁZQUEZ, para cubrición da terraza da súa vivenda
situada en Igrexa-Calo, debendo realiza-las obras sen que afecten á estructura da edificación.-----

m) A D. MANUEL CASAL GÓMEZ E D. ROBERTO RODRÍGUEZ TORAL, para
parcelación da finca nº 87 de Oza, situada en Ribas, debendo realizala suxeitándose estrictamente
ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto técnico D. Enrique Perol Rama.------------------n) A D. LUIS SÁNCHEZ PÉREZ, para segregación dunha finca situada en Lucí, debendo
realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo enxeñeiro D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez.------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. AMADEO MONTES CABO E OUTRO, para reforma e legalización dunha
vivenda unifamiliar situada en Castres-Oza, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús Álvarez Flórez.------------------------o) A D. MANUEL VINSEIRO SÁ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa finca
situada en Seoane-Recesende, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Manuel Castro Vila.----------------------------------------------------p) A D. MIGUEL ÁNGEL SALGUEIRO PARAJÓ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa finca situada en Vilariño, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira.------------------------------------q) A D. ROBERTO MIGUEL MIDÓN MARTÍNEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa finca situada en Feros-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla
Montaña e coa obriga de contar coa autorización de Augas de Galicia para realiza-la obra.--------r) A Dª PILAR BARROS LORENZO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
finca situada en "Ufa"-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:---------------------------------------------------------------------------------------------- Respecta-la pista municipal existente no plano de concentración parcelaria, situando a
vivenda a unha distancia mínima de 6 metros a contar do eixe desta vía pública.--------------------- En caso de ser afectada a situación da vivenda pola zona de protección de Patrimonio
Histórico, contará previamente coa autorización deste organismo.-------------------------------------s) A D. MIGUEL ESPIÑEIRA GÓMEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na finca
nº 398 de Rarís, situada no Casal de Reis, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Juan Aboy García, e coa obriga de que o uso da
vivenda estea vinculado á explotación agrícola.-----------------------------------------------------------t) A D. DAVID OTERO CAJADE, para construír unha vivenda unifamiliar na finca nº
180-1 de Reis, situada en Pazos, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Federico López Taetzel, e coa obriga de que o uso da vivenda
estea vinculado á explotación agrícola.----------------------------------------------------------------------u) A D. FERNANDO ASPERILLA PINILLA, para construír unha vivenda unifamiliar na
finca nº 201 de Lucí, situada en Pite, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polos arquitectos D. Carlos Sánchez-Montaña López e Dª Susana Orgaz
López, e coa obriga de construí-lo valado da finca, que figura no proxecto, á distancia mínima de
5 metros do eixe da pista, non puidendo edificalo mentres non obteña licencia municipal independente para el, que deberá solicitar en expediente independente do da vivenda.-------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. CARLOS CASTRO GONZÁLEZ, nº 1037 de data 05-06-2000, no que expón que
pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar-Restaurante situado en Fixó-Calo, do que era
titular Dª Eva María Méndez Castelao, polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a
primitiva licencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------5.- LICENCIA DE VADO.- Visto escrito de D. JOSÉ SÁNCHEZ SEBIO, en
representación de "ALMACENES SANJOR", nº 1059 de data 07-06-2000, no que solicita
licencia para instalar un sinal de vado permanente diante do portal do seu edificio situado en

Vilar de Calo, nº 9-Calo, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia
que solicita, debendo aboa-las taxas correspondentes, que ascenden á cantidade de cincocentas
pesetas anuais, sen o que esta licencia non surtirá ningún efecto.---------------------------------------6.- OBRAS DE AFIRMADO E CANALIZACIÓN NA PISTA DE PONTEVEA A
XERMEADE.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou levar a cabo obras de
afirmado e canalización na pista Pontevea-Xermeade, segundo memoria redactada polo arquitecto técnico municipal, por importe de cinco millóns trescentas sesenta e seis mil setecentas noventa pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- AXUDA ECONÓMICA PARA ASISTENCIA Ó CAMPAMENTO DE VERÁN.Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais documentación
obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a Dª MERCEDES FRANQUEIRO DOCE unha axuda económica de corenta e tres mil cento vintecinco pesetas para aboa-la cota de asistencia ós campamentos de verán dos seus fillos Iria, Beatriz e
Miguel Fernández Franqueiro.--------------------------------------------------------------------------------8.- CONVENIO PARA AMOBLAMENTO DO CENTRO SOCIOCULTURAL E
DA TERCEIRA IDADE DE TEO.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda facultar
a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para asinar coa Consellería de Sanidade e Servicios Sociais un convenio para compra de mobiliario para o centro sociocultural e da terceira idade de Teo, situado na Ramallosa.-----------------------------------------------9.- CAMPAÑA DE DESRATIZACIÓN NOS TILOS.- Igualmente por unanimidade, a
Comisión de Goberno acordou levar a cabo unha campaña de desratización na urbanización Os
Tilos, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para contrata-los anteditos traballos, previa consulta con alomenos tres empresas do ramo.--------------------------------------------------------10.- ADQUISICIÓN DE LIBROS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
adquirirlle a D. Ramón Allegue Martínez cincuenta exemplares do libro "O Camiño do Milenio",
con destino a atencións protocolarias, no prezo total de setenta e cinco mil pesetas.-----------------11.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concede-las seguintes subvencións:------------------------------------------------------------------------------a) Ó DIRECTOR DO COLEXIO DOS TILOS, para celebración da festa da árbore,
vintecinco mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------b) Ó DIRECTOR DO COLEXIO DOS TILOS, para publicación da revista escolar "Follas
Novas", setenta e cinco mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------c) Á COMISIÓN DE FESTAS DE LUCÍ, para organización das festas patronais da parroquia, cen mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------d) Á COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DE SAN SADURNIÑO, para mantemento
da piscina, seiscentas mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------e) Ó CENTRO CULTURAL "ROSALÍA DE CASTRO", de Cacheiras, para mantemento
da piscina, seiscentas mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------12.- ESCRITO DA A.VV. DE CACHEIRAS SOBRE NUMERACIÓN DE EDIFICIOS.- Seguidamente dáse lectura a escrito da A.VV. San Simón de Cacheiras, nº 1147 de
data 13-06-2000, no que solicitan se poña en marcha un proceso de renumeración dos edificios

da parroquia a fin de evitarlle, tanto ós veciños como ós profesionais do reparto, as dificultades e
molestias que están sufrindo.---------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno dáse por enteirada.------------------------------------------------------13.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
cincuenta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 27 DE XUÑO DO 2000.--------------------Na casa do concello de Teo, a vintesete de
xuño do dous mil.---------------------------------------Sendo as trece horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "GALICIA MEDIA", por publicación de anuncios en "La Voz de Galicia", vintesete
mil oitocentas corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------b) A "GRAFINOVA, S.A.", por material de oficina, cincocentas oito mil cincocentas oitenta e seis pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------c) A "GESTETNER", por papel para fotocopiadoras, vintenove mil cincocentas oitenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, vinteseis
mil duascentas dezaseis pesetas.------------------------------------------------------------------------------e) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento cincuenta e nove mil
setecentas noventa e seis pesetas.----------------------------------------------------------------------------f) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, catro mil cento quince pts.---g) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, seis mil duascentas dezaoito pts.-h) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da escola obradoiro, once mil dezasete pts.--i) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, mil setecentas cincuenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------l) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do centro médico de Cacheiras, cinco mil cincocentas noventa e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------m) A "SUPERMERCADO EL ÁRBOL", por materiais de limpeza para a piscina dos
Tilos, catrocentas nove pesetas.------------------------------------------------------------------------------n) A "ALMACENES RIAL", por sulfato para as camelias das vías públicas, seis mil novecentas noventa e nove pesetas.------------------------------------------------------------------------------

ñ) A "CARPINTERÍA SANROFER, S.L.", por arranxo de xogos infantís nos parques de
Vilar de Calo e Osebe, sesenta e nove mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------o) Á DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE, 1º prazo de pago de aluguer de instalacións para o campamento infantil, cento sete mil oitocentas doce pesetas.----------------------------p) Á DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE, 2º prazo de pago de aluguer de instalacións para o campamento infantil, duascentas trinta mil pesetas.---------------------------------------q) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, trinta e sete mil catrocentas
corenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------r) A D. SATURNINO FARIÑA E D. JOSÉ SANTOMIL, por desatascado de tuberías en
Ameneiro, sesenta e catro mil pesetas.----------------------------------------------------------------------s) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, mil cento trinta e cinco pts.
t) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ, S.L.", por construcciónd e escaleiras no polideportivo dos
Tilos, reixas para a escola das Galanas, arranzxo de tubos en Vilariño e unha tapa cega de ferro
para un pozo en Baiuca-Solláns, cincocentas mil cincocentas noventa e tres pesetas.---------------u) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, corenta mil setecentas cincuenta e oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------v) A "ALBACOPI", por material de oficina, sesenta e seis mil trescentas sete pesetas.----3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A Dª MARÍA TERESA NIETO POL, en representación da Comunidade de
Propietarios da U-8-B dos Tilos, para arranxo das escaleiras de entrada ó citado edificio, debendo
realiza-las obras sen modifica-la forma actual da escaleira e sen que afecten á estructura desta.---b) A D. EMILIO BOUZAS CAJUSO, para acondicionamento e desescombro, en 26 m3,
do xardín da súa vivenda, nº 70 dos Tilos, debendo realizalo respectando o sistema de drenaxe de
solos ou posible rede de rego das fincas, e repoñe-la capa superficial destinada ó mesmo uso cá
actual.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. MANUEL CASTELAO RODRÍGUEZ, para arranxo do tellado da súa vivenda
situada en Fixó, 28-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación
e sen que afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ M. GUERRA CALVELO, para arranxo do tellado da súa vivenda situada
en Lamas-Bamonde, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e
sen que afecten á estructura desta.----------------------------------------------------------------------------e) A D. JOSÉ BOTANA RIAL, para construcción dun galpón agrícola de 40 m2 nas
fincas 164-165-166 de Luou, situadas en "Piñor"-Regoufe, debendo edificalo á distancia mínima
de 8 metros a contar do eixe da pista e de 5 metros ós lindes con outras leiras, e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable
N.U. (modalidade I), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta
ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 1% da parcela neta e un
límite de 40 m2.-------------------------------------------------------------------------------------------------f) A D. CARLOS IGLESIAS BARROS, para construír un alpendre de bloques e uralita
de 30 m2 na finca nº 36 de Teo, situada en Agromaior, debendo edificalo á distancia mínima de 8
metros a contar do eixe da pista e de 5 metros ós lindes con outras leiras, e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable
N.U. (modalidade I), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta
ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ambos parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 1% da parcela neta e un
límite de 40 m2.--------------------------------------------------------------------------------------------------

g) A D. BERNARDINO PICALLO MÍGUEZ, para construír un alpendre agrícola de 50
m2 na finca nº 163 de Oza, situada en Ribas, debendo edificalo á distancia mínima de 6 metros a
contar do eixe da pista e de 5 metros ós lindes con outras leiras, e cumpri-las condicións das
Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.U. (modalidade II), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros, ambos
parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da
propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 0,5% da parcela neta e un límite
de 40 m2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A D. RAMÓN DEL RÍO GRAMUNT, para construír unha rampa de 4 metros para
acceso á finca nº 1568 de Calo, situada en Ameneiro, debendo instalar tubería de 40 cm. separada
4,50 metros do eixe da pista e situa-lo pavimento sobre o tubo nivelado na mesma altura có firme
da pista.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A Dª MARÍA CARMEN ARES LOIS, para construcción dun cerramento de 200 m/l
para delimitación de zona na finca nº 1257-D de Calo, situada en Cornide, debendo retranquealo
5 metros tanto do eixe da vía pública como do borde do regato existente e contar coa autorización de Augas de Galicia, e coa obriga de dar cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.l2
das Normas subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, e cumpri-las
esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do título V das anteditas Normas.----------l) A D. DOMINGO LAGO RAMA, para construír un valado de 400 m/l na finca nº 90 de
Rarís, situada no Pazo (Bouñou), debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do
eixe da vía pública, situando a base dos postes á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata
o valado construído e pavimentando o tramo existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e
coa obriga, ademais, de cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------- Respecta-las canles de rego existentes.------------------------------------------------------------ Contar con autorización de Augas de Galicia para realiza-la obra.---------------------------- Dar cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes,
sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, así como ás esixencias do apartado "Condicións
xerais (camiños) do título V das citadas Normas.----------------------------------------------------------m) A "GESTINFOR BUSINESS, S.L.", para construír un valado de 112 m/l na finca nº 3
de Luou, situada en Bustelo, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe
da vía pública, situando a base dos postes á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o
valado construído e pavimentando o tramo existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e coa
obriga, ademais, de cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------ Executa-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo
arquitecto D. José Antonio Hernando Ezquerra.------------------------------------------------------------ Dar cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes,
así como ás esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños) do título V das citadas Normas.
n) A D. MANUEL BARROS MAGARIÑOS, para construír un valado entre lindeiros na
súa finca situada en Monte-Cacheiras, debendo edificalo situando o comezo do cerre e muro a
unha distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura cá pista, e coas obrigas de:-------------------------------------------------------------------- Executa-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola
arquitecta técnica Dª Brígida García Couto.----------------------------------------------------------------- Dar cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias vixentes,
así como ás esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños) do título V das citadas Normas.
ñ) A D. DANIEL VIEITES TEJO, para construír unha nave sen uso específico na súa
finca situada en Barcia-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Alberto Iglesias Fungueiriño e retranqueándoa 5

metros a lindeiros e 8 metros ó eixe da pista municipal, coa obriga de contar coa autorización de
Augas de Galicia e de realiza-la obra respectando a zona de protección de canles.------------------o) A D. MANUEL FERNÁNDEZ SEOANE, para recuperación e mellora de prado nas
fincas 184-1, 184-2 e 185 de Cacheiras, situadas en Penelas, debendo realizalo suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo enxeñeiro técnico D. Roberto Castro
Bamonde, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:---------------------------------------------- Respecta-lo sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas.---------------- Repoñe-la capa superficial destinada ó mesmo uso cá actual.--------------------------------- Realiza-lo recheo de modo que non afecte ó tramo de protección da canle de auga.------- Respecta-las condicións indicadas no art. 79 da Lei 1/1997 do Solo de Galicia, respecto
das proteccións de solo rústico.-------------------------------------------------------------------------------p) A D. JUAN BERNÁRDEZ DOMÍNGUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na
súa leira situada en Sisto-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.---------------------------------q) A D. CELSO MONTOTO ROMERO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
finca situada en Póboa-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.---------------------------------r) A D. ARMANDO RIVAS CALVO, para construír quince vivendas adosadas na finca
nº 462 de Calo, situada en Fixó, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Guillermo Muñoz Chesa, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:---------------------------------------------------------------------------------------------- Formaliza-las cesións, aprobadas no estudio de detalle e proxecto de compensación, dos
espacioos públicos de dotacións e viais, segundo o art. 180.3 do Regulamento de xestión urbanística, urbanizados segundo a memoria de urbanización aprobada e de acordo coas indicacións
do concello.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Urbaniza-la fronte do solar antes de executar obras de edificación, segundo acordo da
Comisión de Goberno, deixando libre o espacio destinado ó vial da estrada municipal.------------- Aportar escrito de compromiso referido ós artigos 40 e 41 do Regulamento de xestión
urbanística.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conecta-la rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto e coas
condicións técnicas que indique a compañía concesionaria Aquagest, S.A.---------------------------- En caso de non entrar en servicio a estación depuradora de augas residuais (EDAR xeral
de Calo), presentarase proxecto técnico de sistema de depuración independente, para a súa tramitación regulamentaria, antes da ocupación das vivendas.-------------------------------------------------- Acomete-los compromisos complementarios que forman parte do estudio de detalle
aprobado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización correspondente ó promotor, que se avalia na memoria aprobada.------------------------------------------s) A D. RAMÓN SOUTO CANEDA E OUTRO, en representación de "UNEDA, S.L. E
MAÑÁ, S.L.", para construír un edificio de vivendas (1ª fase) na súa finca situada en Cacheiras,
debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto
D. José Luis Pereiro Alonso, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:----------------------- Formaliza-las cesións, aprobadas no estudio de detalle e proxecto de compensación, dos
espacioos públicos de dotacións e viais, segundo o art. 180.3 do Regulamento de xestión urbanística, urbanizados segundo a memoria de urbanización aprobada e de acordo coas indicacións
do concello.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Urbaniza-la fronte do solar antes de executar obras de edificación, segundo acordo da
Comisión de Goberno, deixando libre o espacio destinado ó vial da estrada C-541.------------------ Conecta-la rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto e coas
condicións técnicas que indique a compañía concesionaria Aquagest, S.A.---------------------------- Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización correspondente ó promotor, que se avalia na memoria aprobada.-------------------------------------------

4.- AXUDA ECONÓMICA PARA ASISTENCIA Ó CAMPAMENTO DE VERÁN.Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais documentación
obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a JAVIER
IGLESIAS RODRÍGUEZ unha axuda de catorce mil trescentas setenta e cinco pesetas para
aboa-la súa cota de asistencia ós campamentos de verán.------------------------------------------------5.- VENDA DE PIÑEIROS DUNHA FINCA DO CONCELLO.- Vistas as ofertas
presentadas para o efecto, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda venderlle a D. Plácido Tomé Martínez cincuenta e dous piñeiros queimados, dunha finca de propiedade municipal
situada onda o campo de fútbol de Recesende, na cantidade total de corenta e cinco mil pesetas.-6.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------------------------a) Á SOCIEDADE RECREATIVA DE CALO, o custo dos autobuses necesarios para o
desprazamento a Madrid da banda de gaitas e do grupo de baile da S.R., para participación nos
actos que organiza o Centro Galego de Madrid con motivo da celebración do Día de Galicia.-----b) Á SOCIEDADE RECREATIVA DE CALO, para mantemento da piscina, seiscentas
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Á A.VV. "A UNIÓN", para mantemento da piscina, seiscentas mil pesetas.-------------7.- COMPRA DUN MARCADOR ELECTRÓNICO PARA O PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DOS TILOS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou mercar un
marcador electrónico de tanteo para instalar no polideportivo dos Tilos, facultando ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para adquirilo previa consulta con alomenos tres casas subministradoras.8.- INSTALACIÓN DUN LETREIRO NO PARQUE DOS TILOS.- Igualmente por
unanimidade, a Comisión de Goberno acordou instalar un letreiro coa lenda "CANS NON" no
parque dos Tilos.------------------------------------------------------------------------------------------------9.- COLOCACIÓN DE PASAMÁNS NUNHA RÚA PEATONAL DOS TILOS.Dada conta da dificultade que lle supón ás persoas con problemas de deambulación chegar ata o
centro de saúde dos Tilos por unha rúa peatonal, moi empinada, que leva a el, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda colocar pasamáns nas beiras da citada vía pública.-----------------10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e cinco
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 3 DE XULLO DO 2000.-------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a tres de xullo
do dous mil.----------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por limpeza de cunetas, estendido e compactado de zahorra e bacheo en Carballal-Calo, cincocentas tres mil cento vinteúnha pesetas.-----------b) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por bacheo e afirmado en pistas de Igrexa-Calo, setecentas setenta e catro mil cento cincuenta e cinco pesetas.--------------------------------------c) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por limpeza de cunetas, afirmado e bacheo en
pistas de Calo e na estrada de Lampai a Cornide, seiscentas sesenta e unha mil vinteseis pesetas.d) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por limpeza de cunetas, afirmado e bacheo en
pistas de Ameneiro e Francos, trescentas catorce mil novecentas corenta pesetas.-------------------e) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce en pistas de Bamonde, trescentas setenta e cinco mil catrocentas noventa e dúas pesetas.----------------------------------f) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce en pistas de Bamonde, trescentas vintecinco mil cincocentas cincuenta e catro pesetas.------------------------------------g) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por desbroce en pistas de Bamonde, duascentas dúas mil cincocentas trinta e seis pesetas.------------------------------------------------h) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por obras a maiores en "Outeiro",
lugar de Tribaldes-Bamonde, dous millóns trinta e seis mil oitocentas vintecinco pesetas.---------i) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación do
alumado público de Castres-Oza, duascentas noventa e nove mil cento oitenta e sete pesetas.-----l) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación dun
cadro para o alumeado público do campo de bailes de Vilariño, trescentas trinta e dúas mil novecentas trinta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------

m) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por instalación
dun cadro trifásico para electrobomba en Santa Eufemia-Oza, duascentas noventa e oito mil
novecentas corenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------n) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición do concello (mes de xuño), tres mil oitocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A "ALBACOPI", por tóner para impresoras, trinta e tres mil catrocentas trinta e sete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------o) Ó RESTAURANTE-PARRILLADA "VILLANUEVA II", por xantar servido en visita
do personal da C.P.T.O.P.V., para estudio de viabilidade da rotonda da C-541, trece mil catrocentas vintenove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------p) Ó RESTAURANTE "CIERTO BLANCO", por xantar servido en visita do Director
Xeral de Obras Públicas, vinteoito mil trescentas cinco pesetas.----------------------------------------q) A "COPY A-3, S.L.", por encadernación de documentos, mil trescentas cincuenta pts.r) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, seis mil cento vinte pts.----s) A "THYSSEN BOETTICHER, S.A.", por mantemento do ascensor da gardería (3º trimestre do 2000), corenta e sete mil catrocentas corenta e tres pesetas.---------------------------------t) Ó MUSEO DO POBO GALEGO, pago de cota de socio (ano 2000), dez mil pesetas.--u) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil no colexio da
Ramallosa o día 22-06-2000, cento vintesete mil seiscentas pesetas.-----------------------------------v) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parques infantís no colexio dos Tilos
(22-06-2000), CPRA (22-06-2000), Os Tilos (23-06-2000), Recesende (24-06-2000) e Calo
(24-06-2000), seiscentas trinta e oito mil pesetas.---------------------------------------------------------x) A "CANON", por mantemento da fotocopiadora do departamento social, corenta e
dúas mil novecentas noventa e unha pesetas.---------------------------------------------------------------z) A D. JAVIER SEIJO FERRO, por instalación dun motor, un contador, un condensador
e un manguito termorretráctil no galpón de Lucí, cento catorce mil setecentas cincuenta e nove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------aa) A FENOSA, por alumado público, oitenta mil oitocentas oitenta e tres pesetas.--------ab) A FENOSA, por alumado público, sesenta e seis mil duascentas sesenta e nove pts.--ac) AD. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, catro mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------ad) A "LIBRERÍA LA COPIA", por mapas para o curso de graduado escolar, setecentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A "CIBER-TEO", por tóner para a impresora da policía local, vinte mil cincocentas
vintesete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------af) A "GALERÍA ESTUDIO TOGARIÑOS", por agasallos para os participantes na excursión da terceira idade a Braga, cincuenta mil pesetas.-------------------------------------------------ag) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono móbil da escola obradoiro, catro mil setecentas quince pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ah) A TELEFÓNICA, por recibos dos teléfonos móbiles do concello, cincuenta e oito mil
trescentas oitenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------ai) A "COPY ESTUDIO", por fotocopias e copias de planos, mil oitocentas corenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------al) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, sesenta e unha mil novecentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------am) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, setenta e
oito mil cento vinte pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------an) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora do concello, once mil seiscentas oitenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:---------------------------------------------------------------------

a) A D. SANTIAGO VIÑO IGLESIAS, para mellora, acondicionamento e rasanteo, en 50
m3, da finca nº 692 do P.X.C.P. de Calo, situado na Xesta, debendo realizalo respectando o
sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego nas fincas, sen que afecte ó tramo de protección de 5 metros da canle, e repoñe-la capa superficial destinada ó mesmo uso cá actual; e coa
obriga de contar coa autorización de Augas de Galicia para realiza-las obras e de constituír en
arcas municipais unha fianza por importe de 50.000 pts. para responder dos danos que se poidan
ocasionar na vía pública por mor das obras.----------------------------------------------------------------b) A TELEFÓNICA, para prolongación de canalización pola estrada C-541 en Ramallosa-Lucí, debendo contar coa autorización da C.P.T.O.P.V. para o tramo de obra a realizar na
C-541, así como tódalas demais autorizacións que fosen procedentes consonte a lexislación aplicable, e coas obrigas de:---------------------------------------------------------------------------------------- Instala-la tubería polo borde exterior da beirarrúa.---------------------------------------------- Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións.--------------------------------------------------- Constituír en arcas municipais unha fianza por importe de 25.000 pts. para garanti-la
reposición de pavimentos tralas obras.----------------------------------------------------------------------c) A "R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.", para canalización para
subministro de telecomunicacións nos Tilos, debendo contar coas autorizacións que fosen procedentes consonte a lexislación sectorial aplicable e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:
- Instala-la canalización pola zona máis próxima ó borde das beirarrúas, de xeito que se
poida levar a cabo con facilidade a conexión do servicio de telecomunicacións cos usuarios.------ Respecta-las actuais instalacións soterradas, repoñendo a empresa os desperfectos que
ocasione tanto sobre estas como sobre a pavimentación xeral da urbanización.----------------------- Repoñe-las plaquetas coa mesma calidade das actuais, para evitar diferencias sobre o
pavimento das beirarrúas.-------------------------------------------------------------------------------------- Constituír en arcas municipais unha fianza por importe de 2.500.000 pts. para responder
polos posibles danos na vía e instalacións públicas.-------------------------------------------------------d) A "VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.", para rebaixe do borde da beirarrúa en 27 m/l,
na fronte do seu local situado en Ramallosa-Lucí e asfaltado entre este e a beirarrúa en 125 m2,
debendo rebaixa-lo borde consonte o detalle do anexo de Lei 35/2000, de 28 de xaneiro, pola que
se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión
de barreiras arquitectónicas, cunha pendente máxima de chaflán do 12%, situando o pavimento á
mesma cota cá beirarrúa, tomando tódalas medidas de seguridade para a execución das obras e
respectando o plano de aliñacións e rasantes oficias das Normas subsidiarias vixentes; e coa
obriga de constituír en arcas municipais unha fianza por importe de 120.000 pts. para garanti-la
reposición do borde e da beirarrúa en perfecto estado.----------------------------------------------------e) A D. JESÚS MÍGUEZ BARREIRO, en representación da comunicade de propietarios
da U-9-B dos Tilos, para reforma das escaleiras da entrada do antedito edificio, debendo realiza-las obras sen modifica-la forma actual da escaleira e sen que afecten á estructura desta.-----------f) A Dª CELINA VÁZQUEZ S., para retellado da cuberta da súa vivenda situada en
Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que
afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------g) A D. MANUEL FREIRÍA FERNÁNDEZ, para arranxo da cuberta da súa vivenda
situada en Vilanova-Oza, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación
e sen que afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------------h) A Dª SUSANA MÉNDEZ GONZÁLEZ, para construír un valado entre lindeiros de 50
m/l na finca nº 1082 de Cacheiras, situada en Pedrouso, debendo coloca-lo primeiro poste do
valado á distancia mínima de 5 metros a contar do eixe da vía pública, situando a base á mesma
altura cá pista, e coa obriga de dar cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas
subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.------------------------------------

i) A D. GONZALO SANMARTÍN SANGIAO, para parcelación da finca nº 721 de
Recesende, situada no Castro, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto técnico D. Francisco González Varela.----------------------------------l) A D. ELISARDO PARDO MARTÍNEZ, para segregación da finca nº 210 de Rarís,
situada en Fornelos, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Alberto Iglesias Fungueiriño.-----------------------------------------------m) A D. JESÚS MANUEL VILLAVERDE FERREIRO, para construír unha vivenda
unifamiliar na súa finca situada en "Longas"-Rarís, debendo edificala suxeitándose estrictamente
ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Federico López Taetzel.------------------------n) A D. RICARDO GARCÍA OTERO, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Sebe-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Fernando Losada Liste.----------------------------------------------ñ) A D. JAVIER MOSTEIRO AGRA, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Guldrís-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Francisco Javier Fernández Echevarría.-----------------------o) Á ASOCIACIÓN CULTURAL "A MÁMOA", para substitución do teito e carpintería do local social de Luou, situado na Igrexa, debendo realiza-las obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, sen modifica-lo volume actual da edificación, e coa obriga de contar con autorización da Excma. Deputación Provincial para realiza-la obra.-----------------------------------------------------------------------p) A D. EUGENIO LIÑARES MANTEIGA, para substitución da cuberta e encintado de
fachadas da súa vivenda situada en Regoufe-Luou, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.--------------------------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. LINO PARAMÁ GONZÁLEZ, nº 1217 de data 28-06-2000, no que expón que o
establecemento da súa propiedade, dedicado a Café-Bar de categoría especial "A" situado
Cacheiras, 69-Cacheiras, que tiña arrendado a D. Ramiro López Pereiro e D. Manuel Bello
Calvo, pasa a ser rexido por D. José Miguel Louzao Reimóndez, polo que solicita o cambio de
titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concede-lo cambio de titularidade que se solicita, debendo o novo titular, D. José Miguel Louzao
Reimóndez, suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----5.- CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a D. Benedicto
Carrillo González, quen non deberán aporta ningunha cantidade para o citado fin.------------------6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 12 DE XULLO DO 2000.-----------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a doce de xullo
do dous mil.----------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- INFORME SOBRE A NECESIDADE DE INSTALACIÓN EN SOLO RÚSTICO DO VELATORIO QUE PRETENDE CONSTRUÍR O PADROADO DO CEMITERIO DE CALO.- Vistos os informes emitidos polos servicios técnicos municipais e pola secretaría do concello, tendo en conta que esta obra se inclúe na ordenanza NU, modalidade II das
Normas complementarias e subsidiarias do planeamento deste concello, así como no artigo 24.6
das Normas complementarias e subsidiarias de planeamento das provincias da Coruña, Lugo,
Ourense e Pontevedra, onde se recolle este tipo de construccións como uso autorizable (art.
24.2.b das Normas provinciais), coa obriga de contar con autorización do organismo autonómico
previa á obtención da licencia municipal, e tendo en conta tamén que a finca na que se pretende a
construcción do velatorio linda co cemiterio parroquial de Calo, esta Comisión de Goberno
considera que a zona na que se pretende edifica-lo citado velatorio é a máis idónea e adecuada
posible.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e quince
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

.
BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 17 DE XULLO DO 2000.------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a dezasete de
xullo do dous mil.---------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "AENOR", por ampliación da rede de auga potable en Cobas, dous millóns
trescentas corenta e nove mil trecentas sesenta e cinco pesetas.----------------------------------------b) A Dª TERESA BANET, por redacción do Plan Especial de Mejora do Medio do
núcleo rural de Insua, cinco millóns setecentas trinta e cinco mil catrocentas corenta
pesetas--------------c) A "OTERO, MATERIAL DEPORTIVO", por xogo de porterías de baloncesto,
regulamentarias portátiles, mediante rodas de nylon e contrapesos, con taboleiro de fibra de
vidrio, aro e rede., e por xogo de postes de tenis con cazoletas e rede, duascentas setenta e unha
mil catrocentas corenta
pesetas.-------------------------------------------------------------------------------d) A FENOSA, por luz de escolas, cento cincuenta e nove mil novecentas cincuenta e
cinco pesetas-----------------------------------------------------------------------------------------------------e) A "PICTORICA GALEGA, SL", por colección de cadros de autores galegos,
cincocentas noventa e catro mil trescentas sesenta
pesetas.-----------------------------------------------f) A "TELEFONICA PUBLICIDAD E INFORMACION SA", por páxinas blancas A
Coruña, cento quince mil cento oitenta e oito pesetas.----------------------------------------------------g) A "COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS SL", por actualización e depuración do
padrón de urbana, altas concernentes á 2ª e 3ª fase de referencia 000804000NH34B e 3ª fase de
referencia 7416601, seiscentas dezasete mil setecentas pesetas.-----------------------------------------

h)A " INVERSIONES VEMEX, SL", por desbroces en pistas varias, duascentas noventa
e nove mil cincocentas setenta pesetas.---------------------------------------------------------------------i) A "INVERSIONES VEMEX SL" , por desbroces en Rodiñas- Polideportivo,
Polideportivo-Autobuses de Calo, Polideportivo-Socastro, Estrada Xeral-Igrexa Calo,
Igrexa-Autobuses, Igrexa-Mouromorto, Mouromorto-Casal, Mouromorto(centro), Mouromorto Cantoña, Cantoña-Quintans, Vilar de Calo(parque), seiscentas unha mil catrocentas sesenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------l)A "MARLO, S.C. ", por unha marquesina , instalada en Reborido, seiscentas once mil
trescentas vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------m) A "AXA AURORA IBERICA SA", por seguro da desbrozadora, tres mil vintecinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS , SL", por afirmado pista entre os núcleos
Sebe-Pedra, cinco millóns corenta mil
pesetas.-------------------------------------------------------------o) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por pavimentación núcleo do Sebe
(Interior), catro millóns catrocentas noventa mil pesetas.------------------------------------------------p) A " ALMACENES RIAL", por 2 l. de Cehumal, catro mil novecentas noventa e nove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------q) A MAQUINARIAS OTERO SL", por aluguer de material, cento vinte dúas mil
seiscentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------r) A " EXCAVACIONES OVIDIO SL", por bacheo e afirmado na estrada de Lampai e
pista detrás de Vilar de Francos, seiscentas cincuenta e unha mil novecentas vinte
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------s) A " MAQUINARIAS OTERO SL", por aluguer de material, cento trinta e seis mil
catrocentas dezaseis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------t) A "ILUMINACIONES SOUTO, SL", por instalación de iluminación de nadal en todo o
concello, oitocentas mil catrocentas
pesetas.----------------------------------------------------------------u) A "ILUMINACIONES SOUTO , SL", por instalación de megafonía en festival de
nadal no colexio de A Ramallosa, sesenta mil trescentas vinte pesetas.--------------------------------v) A "ILUMINACIONES SOUTO , SL", por instalación de megafonías en cabalgata de
Reis, cento catro mil catrocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------x) A " ILUMINACIONES SOUTO , SL", por colocación de megafonía no colexio da
Ramallosa para o Antroido, sesenta mil trescentas vinte pesetas.---------------------------------------z)A " ILUMINACIONES SOUTO SL", por colocación de megafonía na inauguración do
pavillón municipal dos Tilos, oitenta e sete mil
pesetas.--------------------------------------------------aa) A "ILUMINACIONES SOUTO SL", por colocación de megafonía no 25 aniversario
do colexio da Ramallosa , sesenta e nove mil seiscentas
pesetas.---------------------------------------ab) A "ILUMINACIONES SOUTO SL", por colocación de megafonía no 25 aniversario
do colexio de Calo, cento catro mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------------ac) A " ILUMINACIONES SOUTO SL", por colocación de megafonía en clausura das
escolas deportivas municipais , sesenta mil trescentas vinte pesetas.---------------------------------ad) A " CENTRO DEPORTIVO , SL", por material deportivo, sesenta e unha mil
duascentas setenta e dúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------ae) A "MULTIOCIO GALICIA SL", por productos e posta a punto de piscina ,
cincocentas cincuenta mil oitocentas oitenta e
seis.pesetas-----------------------------------------------af) A "VAZQUEZ PARAMA SC", por traballos realizados na sede de Solláns-Calo,
cento vinte mil sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------ag) A "MANUEL VALIÑO CAO" , por porte de alimentos desde A Coruña para
departamento social, trinta mil cento sesenta pesetas.------------------------------------------------------

ah) A "MANUEL VALIÑO CAO", , por material de construcción, corenta e cinco mil
catrocentas sesenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------ai) A "PARTENON SAGRES , SL", por artículos de confección para a policía local,
dezasete mil setecentas vinte e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------al) A " TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por desbroces en Teo e Vilariño,
Campos e Noceda, trescentas nove mil novecentas cincuenta e dúas pesetas .------------------------am) A "TRANSPORTES Y ,MAQUINARIA C.P. S.L.", por desbroce en Vilachaíño,
Fontenlo, e Agromaior, trescentas corenta e catro mil, novecentas vinte e seis pesetas-------------an) A "MAQUINARIAS Y TRANSPORTES C.P. S.L.", por desbroce en Mallos e
Vilariño, duascentas noventa e seis mil duascentas seis pesetas.----------------------------------------añ) A "TELEFONICA", por 50% do importe correspondente ós traballos realizados pola
modificación das instalacións afectadas por obras de variación de instalacións na estrada de Reis
a Milladoiro, na zona de Vilar de Calo, dous millóns catrocentas trinta mil cincocentas sesenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ao) A "SOGAMA", por tratamento dos RSU ( mes de xuño de 2000), un millón cento
noventa e cinco mil novecentas vinte e catro pesetas.-----------------------------------------------------ap) A D. JULIO HERVELLA ALVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do
departamento social, cinco mil trescentas pesetas.---------------------------------------------------------aq) A "CAMILO CARBALLAL, SL", por cachote para Vilariño, trinta mil novecentas
setenta e sete pesetas .------------------------------------------------------------------------------------------ar) A "E. S. PONTEVEA, SL" , por combustible para máquinas municipais, vintedúas
mil oitocentas cincuenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------as) A " GOMEZ Y FANDIÑO S.L.", por materiais para obras, duascentas sesenta e nove
mil novecentas trinta e unha
pesetas.-------------------------------------------------------------------------at) A "SEGURIDADE A -1", por cambiar pechadura de seguridade en porta de acceso a
oficinas e axustar porta no colexio da Ramallosa , vinteunha mil corenta e dúas pesetas.-----------au) A "RADIO POPULAR - COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------av) A "PROSEGA ", por conexión a central receptora alarmas 3º trimestre ano 2000, oito
mil catrocentas vintedúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------ax) A "RICARDO COMERCIAL ELECTRONICA SL", por material informático,
trescentas vintenove mil cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------az) A "EXCMO. CONCELLO DE SANTA COMBA", por gastos correspondentes ó II
torneo intermunicipal de futbol sala, corenta mil setenta pesetas.---------------------------------------ba) A D. JULIO HERVELLA ALVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do
Departamento Social, catro mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------------bb) A "AUTOBUSES DE CALO", por bono-bus, vintecinco mil novecentas setenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bc) A Dª AMELIA GOMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Folgueiras ,
mes de xaneiro, sesenta mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------bd) A Dª AMELIA GOMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Folgueiras,
mes de febreiro, sesenta mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------be) A Dª AMELIA GOMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Folgueiras,
mes de marzo, sesenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------bf) A Dª AMELIA GOMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Folgueiras,
mes de abril, sesenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------

bg) A Dª AMELIA GOMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Folgueiras,
mes de maio, sesenta mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------bh) A Dª AMELIA GOMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Folgueiras,
mes de xuño, sesenta mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------bi) A Dª AMELIA GOMEZ FURELOS, por limpeza de locais electorais ( marzo 2000),
dezaseis mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------bl) A Dª AMELIA GOMEZ FURELOS, por material de limpeza para o centro médico de
Folgueiras, vinte e oito mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------bm) A " J. TEO AMATE", por materiais diversos, sesenta e seis mil cincocentas oitenta e
tres pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------bn) A "FENOSA", por enerxía eléctrica para alumeados, escolas, depuradoras, edificios
municipais e deportivos, semáforos, etc, cinco millóns cincocentas corenta e tres mil novecentas
trinta e oito pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A Dª MARÍA ISOLINA NOGUEIRA LAMAZARES, para reparación de cuberta de
superficie 49 m/2 da súa vivenda situada en Cobas - Cacheiras, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da vivenda e sen que afecten á estructura desta--------------------------b) A D. MANUEL FERNANDO RICO GARCÍA, para reparación de cuberta de
superficie 50m/2., reposición de solos de 50 m/2 e pintura interior de 200 m/2 na súa vivenda
situada en Cachóns - Oza, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda e
sen que afecten á estructura
desta-----------------------------------------------------------------------------c) A D. SENÉN GARCÍA ÁLVAREZ, para a construcción dun cerramento de 225 ml,
que por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado polo arquitecto
D. Antonio Sabucedo, na finca nº 65 de As Galanas - Calo, debendo axustarse ás seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.--------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das normas subsidiarias
Vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños) do título V das
anteditas Normas------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 3.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a da pista. A cuneta desplazarase ata o cerre construído, pavimentando o treito
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------d) A D. M.A. SALGUEIRO PARAJO, para a construcción dunha vivenda unifamiliar en
solo non urbanizable NU en Cerdeira, parroquia de Vilariño, debendo edificala suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela .----------------4.- CERTIFICACIÓN DE OBRA.- Tamén por unanimidade , a Comisión de Goberno
acordou aproba-la certificación única da obra "Saneamento en Reis", do Plan Infraestructuras
2000, redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por un importe de tres millóns
duascentas oitenta e cinco mil setenta e sete
pesetas.------------------------------------------------------5.- SEGREGACIÓN DUNHA FINCA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda a autorización da segregación da franxa de 39 m/2 de superficie, correspondentes á finca
nº 1756 do P.X.C.P. de Calo, propiedade de Dª Carmen Franco Álvarez, para incorporar ó vial
público existente nese
lugar.------------------------------------------------------------------------------------

6.- PAVIMENTACIÓN PISTA EN CEPEDA.- A Comisión de Goberno acordou por
unanimidade aproba-lo presuposto realizado polo arquitecto técnico municipal para a
pavimentación dunha pista en Cepeda, que ascende á cantidade de trescentas setenta e unha mil
novecentas noventa pesetas.----------------------------------------------------------------------------------Neste momento sae da sala D. Armando Blanco
Martínez.--------------------------------------7.- APROBACIÓN DA CONSTITUCIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO
POLÍGONO ÚNICO DE SAU-4.- Visto o expediente, a Comisión de Goberno acorda por
unanimidade a aprobación da constitución da xunta de compensación do polígono único do
SAU-4, por escritura de 12-06-00 outorgada ante o Notario de Santiago, D. José A. Montero
Pardo co nº 1111 do seu protocolo e remisión de copia dilixenciada de dita escritura para a súa
inscripción no rexistro de entidades urbanísticas colaboradoras da Dirección Xeral de
Urbanismo.------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento entra na sala D. Armando Blanco Martínez.-----------------------------------8.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D. MANUEL GARCÍA LABANDEIRA, veciño de Santiago de
Compostela, que solicita a regulamentaria licencia para establecer un local comercial destinado
a almacén de muebles de cociña, no lugar de Catro Camiños-Cacheiras.------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende , a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local., de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
material de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986., de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figuran no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.---------------------9.- SUBVENCION.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou
concederlle a " S.D. IRMANDADE", a cantidade de 250.000 pesetas, como anticipo á
subvención anual 2000 para actividades e instalacións
deportivas--------------------------------------10.- CONCESION DE AXUDA NO FOGAR.- Vistos os informes emitidos polo
departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª Manuela
Lata Suarez, que deberá aportar, segundo o baremo para persoas que viven soas, a cantidade de
2.400 pesetas mensuais.----------------------------------------------------------------------------------------11.- INSTALACIÓN DUN SINAL DE TRÁFICO NA URBANIZACIÓN O PAZO .Visto escrito da Comunidade de Propietarios da Urbanización O Pazo, con nº
1323 de data 12-07-00, e para previr novos accidentes polo exceso de velocidade , a Comisión de
Goberno acorda colocar dun sinal de limitación de velocidade a 40 km/h na citada

paraxe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.- CURSO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.-Visto o escrito de D. Manuel Mogo
Vilas, como administrador da empresa Salvamento y Contraincendios S.L. ("SALVACON SL"),
no que comunica a Comisión de Goberno que o Centro de Formación "SALVACON SL" para o
desenvolvemento dos seus cursos de extinción de incendios, homologados pola Administrción,
realizará nas súas instalacións prácticas de extinción de lumes de materias líquidas, sólidas e
gaseosas, conforme ó establecido na Orde do 18 de xuño de 1998(Anexo II, A4B e C). A
Comisión de Goberno dase por enterada
.-------------------------------------------------------------------13.- ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS.- A Comisión de Goberno acordou por
unanimidade a compra a D. José Daniel Díaz Chao de 10 cruceiros e 10 trofeos para atencións
protocolarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------14.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 31 DE XULLO DO 2000.------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a trinta e un de
xullo do dous mil.---------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------Neste instante abandona a sala D. Armando Blanco Martínez.---------------------------------2.-APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN DO
POLÍGONO ÚNICO DO SAU-4.- Visto o expediente de proxecto de compensación do
polígono único do plan parcial do SAU-4, que foi aprobado inicialmente pola Xunta de
Compensación en sesión de 16 de xuño de 2000, publicándose o anuncio no D.O.G. de 22 de
xuño de 2000, tendo transcorrido o prazo de información pública sen que se presentasen
alegacións ó mesmo, e vistos os informes favorables da secretaría e do técnico municipal, a
Comisión de goberno acorda por unanimidade a aprobación definitiva do proxecto de
compensación.---------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A "MAHIA SANTIAGO SL" para a construcción de 12 vivendas unifamiliares illadas
e 24 vivendas unifamiliares pareadas en Cacheiras, dentro da urbanización SAU-4,
correspondentes ás zonas AR-1, AR-2 e AR-3, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Francisco Otero Méndez e Outro e
axustándose ás condicións
seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------Antes da ocupación das vivendas:-------------------------------------------------------------------Remataranse as obras de urbanización formalizando a recepción das
mesmas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Formalizaranse as cesións aprobadas no proxecto de compensación.-------------------------Presentaranse informes xustificativos de conexión da urbanización e vivendas cos
servicios públicos municipais.--------------------------------------------------------------------------------b) A "MAHIA SANTIAGO SL" para a construcción de 34 vivendas adosadas en
Cacheiras, dentro da urbanización SAU-4, correspondentes ás zonas AR-4, AR-5, AR-6 e AR-7,
debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto
D. Francisco Otero Méndez e Outro e axustándose ás condicións seguintes:-------------------------- Antes da ocupación das vivendas:------------------------------------------------------------------ Remataranse as obras de urbanización formalizando a recepción das mesmas.------------ Formalizaranse as cesións aprobadas no proxecto de compensación.----------------------- Presentaranse informes xustificativos de conexión da urbanización e vivendas cos
servicios públicos municipais.--------------------------------------------------------------------------------Neste instante, entra na sala D. Armando Blanco Martínez.------------------------------------c)A D. MANUEL BLANCO MUNIN, para a construcción dun cerramento de 150 ml, na
finca nº 93 de Cobas-Cacheiras, , debendo as obras axustarse as seguintes condicións:-------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das normas subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das citadas
Normas------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública. A cuneta desprazarase ata o cerre
construído, pavimentando o tramo existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------d) A D. JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, para construir un valado de 274 ml. na finca nº
289 de Cacheiras, situada en Torre, debendo edificalo axustándose ás condicións seguintes:------- Executarase de acordo co proxecto técnico presente.-------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións Xerais (camiños), do título V das
citadas
Normas------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre retranquearase 5 metros o eixe da vía pública, situando a base á mesma altura cá
pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construído, enchendo o treito existente entre o firme da
pista e a cuneta con zahorra compactada.-------------------------------------------------------------------- Cumpriranse as condicións da Compañía Logística de Hidrocarburos C.L.H.
S.A.(Oleoducto).------------------------------------------------------------------------------------------------4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:-----------------------------------------a) Certificación nº 1 e única das obras de "Saneamento Fornelos-Rarís", correspondentes
ó Plan Provincial de Obras e Servicios e Rede Viaria Local do ano 2000, redactada polo
enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de tres millóns oitocentas oitenta mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b)Certificación nº 1 e única das obras de "Saneamento Vilela", correspondentes ó Plan
Provincial de Obras e Servicios e Rede Viaria Local do ano 2000, redactada polo enxeñeiro D.
Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de tres millóns oitocentas cincuenta mil pesetas.------5.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.---------------------------------------------------------------a) Dada conta de escrito de "Martinez Montes e Hijos S.L." de data 12-05-00, no que
solicita que lle sexan devoltas as fianzas que, mediante avales bancarios ten depositadas polas

obras de saneamento en Vilar de Calo e Calo (239.000 pesetas), C. Raxó a Feros e ramal a
Devesa (Cach.) 1ª fase (142.450 pesetas), construcción de beirarrúas en Iglesia de Calo (199.600
pesetas), afirmado pista de Valiñas-Coira (1ª fase) (189.000 pesetas), saneamento en Lampai
(162.800 pesetas), saneamento en Mosteiro-Lampai (161.400 pesetas), saneamento en
Grela-Lampai (167.200 pesetas), saneamento en Silva-Lampai (162.000 pesetas), saneamento
de Calo (199.600 pesetas), acceso a Iglexa de Calo (199.600 pesetas), acceso a Lampai (198.800
pesetas), acceso a Vilar de Calo-2ª fase (199.600 pesetas), ampl. e afirm. pista Monte a Sisto
(150.400 pesetas), ampl. e afirm. pista V. Calo a Lamas (140.400 pesetas), tubos acceso a
Mouromorto (20.200 pesetas), pluviais en "Tomada"-Calo (27.200 pesetas),afirmado pista en
Feros (58.800 pesetas), canalización en Fontenlo e Mallos (30.742 pesetas), zahorra en pista
Vilachaiño (25.481 pesetas), a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a devolución das
anteditas fianzas, por considerar que o expediente cumpre tódolos requisitos legalmente
establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.-------------------------------------b) Dada conta de escrito de " Narom S.L." de data 23-05-00, no que se solicita que lle
sexa devolta a fianza que, mediante aval de Caixa Vigo ten depositada por importe de 148.634
pesetas, para responder das obras de construcción de muro de mampostería en Vilariño, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a devolución da antedita fianza, por considerar
que o expediente cumpre tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron
reclamacións na súa contra.-----------------------------------------------------------------------------------6.-- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta do
escrito de D. RAUL CARAMES LOPEZ, Nº 677 de data 13-04-2000, no que expón que sendo
do interese da Sociedade Zona Celeste S.L., que el representa e da que é administrador, pasar a
rexenta-lo establecemento "Celeste", adicado a Sala de Festas, e situado en Osebe-Calo, ata agora
rexido por D. Manuel Alberto García Diz, e solicita o cambio de titularidade do citado
establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concede-lo cambio de
titularidade que se solicita, debendo o novo titular Zona Zeleste S.L., suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------------------7.- AFIRMADO DE PISTA EN CABOVILA-CALO.- A Comisión de Goberno
acordou por unanimidade a aprobación do presuposto realizado polo arquitecto técnico municipal
para o afirmado de pista en Cabovila-Calo, que ascende á cantidade de catrocentas setenta e
cinco mil trescentas oitenta e dúas
pesetas.-------------------------------------------------------------------------8.- SENTENCIA DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.- A
Comisión de Goberno dase por enterada da sentencia do recurso contencioso-administrativo
número 02/0004390/1997 interposto por D. Luis Villar Otero, contra Resolución concello de Teo
de 16-12-96, e faculta ó Sr. Alcalde-Presidente do concello, D. Armando Blanco Martínez, para
continua-los demais trámites expresados na mesma.------------------------------------------------------9.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 10 DE AGOSTO DO 2000.---------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a dez de agosto
do dous mil.----------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA", por aportación do
concello ó Plan Deportes/2.000, un millón duascentas cincuenta mil pesetas.------------------------b) A "VIDRIERAS COMPOSTELA SL", por luna para colexio de Lampai, ref. para
tractor do concello, e espellos para vías públicas, noventa mil sesenta e unha pesetas.--------------c) A "VIDRIERAS COMPOSTELA SL", por luna para colexio de Raris, tres mil
catrocentas cincuenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------d) A "PESCADOS Y MARISCOS VELOSO", por comida de invitados á celebración da
festa do S. Martiño, cento sesenta e cinco mil oitocentas cincuenta pesetas.--------------------------e) A "PESCADOS Y MARISCOS VELOSO", por comida para invitados, organizadores
e banda de música na festa do cabalo (26/09/99), trescentas quince mil oitocentas sesenta e catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------f) A "PESCADOS Y MARISCOS VELOSO", por festa celebrada con visitantes
portugueses no pavillón da Ramallosa (30/09/99), setecentas oitenta e sete mil cincocentas vinte
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A "PESCADOS Y MARISCOS VELOSO", por comida celebrada con motivo da festa
da nai (21/08/99), un millón cincocentas setenta e nove mil cincocentas noventa pesetas.----------h) A "PINTURAS GONZALO SL", por traballos no colexio público de Calo, duascentas
setenta e oito mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------i) A "DEPORTES CANEDA", por trofeos e medallas para festa do cabalo 99, novecentas
trinta e dúas mil seiscentas cincuenta pesetas.--------------------------------------------------------------l) " "DEPORTES CANEDA"., por trofeos festa do cabalo 99, dezasete mil pesetas.-------m) A "HNOS. VILAS GEY, SC" , por desbroce en pistas de Luou, Recesende, Sollans,
limpeza do campo de futbol de Santo Domingo, campo de San Martiño e polideportivo de Calo,
un millón catro mil novecentas oito pesetas.----------------------------------------------------------------

n) A "MANUEL VALIÑO CALO", por porte de alimentos desde A Coruña, para o
departamento social, vinte e cinco mil cincocentas vinte pesetas.---------------------------------------ñ) A "MANUEL VALIÑO CALO", por 39 sacos de cemento e 4,5 horas de traballo de
camión, cincuenta mil cincocentas doce pesetas.----------------------------------------------------------o) A "MANUEL VALIÑO CALO", por 117 sacos de cemento e traballo con grúa no
colexio da Ramallosa, noventa e cinco mil oitocentas cincuenta e sete pesetas.----------------------p) A "MANUEL VALIÑO CALO", por 117 sacos de cemento e porte de viga e pedra a
Requián, noventa e nove mil trescentas trinta e sete pesetas.--------------------------------------------q) A "MANUEL VALIÑO CALO", por material de construcción, cincocentas dezanove
mil noventa e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------r) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por consumicións servidas ós asistentes dun curso,
catro mil trescentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------s) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por consumicións de obxectores en descarga e
reparto de alimentos para departamento social, tres mil trescentas pesetas.---------------------------t) A "RESTAURANTE VILLANUEVA II", por comida clausura piscina de Luou,
vintedúas mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------u) A "FORJADOS Y ESTRUCTURAS XER , SL", por materiais de alcantarillado,
novecentas setenta e seis mil cento corenta pesetas.-------------------------------------------------------v) A " CEFIGAL SL", por materiais e reparacións en casa do conserxe dos Tilos, gardería
dos Tilos, colexio de Francos, escola de Oza, escola de Raxó e escola de Casalonga, cento
noventa e sete mil setecentas setenta e sete pesetas.-------------------------------------------------------x) A "CEFIGAL SL", por materiais e reparacións en escola de Luou, escola de Rarís,
escola de Aido, escola de Vaamonde, escola de Oza, escola de Raxó, escola de párvulos de Oza,
cento vinte e catro mil trescentas corenta pesetas.---------------------------------------------------------z) A " JAIME BLANCO PAZOS", por instalacións, reparacións e materiais para o
colexio dos Tilos, duascentas corenta e dúas mil catrocentas corenta pesetas.------------------------aa) A "JAIME BLANCO PAZOS", por reparación e materiais para instituto de Cacheiras,
sesenta e tres mil duascentas vinte pesetas.----------------------------------------------------------------ab) A " JAIME BLANCO PAZOS", por limpeza de caldeira de calefacción e materiais
para o centro médico dos Tilos, trinta e sete mil cento vinte pesetas.-----------------------------------ac) A "TALLERES J.M. FERNÁNDEZ", por alquiler de vehículo no mes de setembro do
99, cento trinta e tres mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------------------------ad) A " INTELSIS", por sistema de radiodifusión para a TV local de Teo, dous millóns
catrocentas noventa e oito mil duascentas cincuenta pesetas.--------------------------------------------ae) A "NEUMATICOS VAZQUEZ", por mantemento e materiais para vehículos
municipais, corenta e sete mil cincocentas trinta e unha pesetas.----------------------------------------af) A "SONDEOS GUERRA", por materiais e traballos realizados en Sta. Eufemia de
Oza, catrocentas sesenta e oito mil sesenta pesetas.-------------------------------------------------------ag) A " GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, trece mil seiscentas
cincuenta e seis pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------ah) A " COREGAL", por servicio de recollida de papel e cartón, mes de xullo, oitenta e
nove mil trescentas setenta e unha pesetas.----------------------------------------------------------------ai) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, corenta e unha mil
oitocentas cincuenta e unha pesetas.-------------------------------------------------------------------------al) A "AQUAGEST", por canon de saneamento da Xunta de Galicia, correspondente a
1.999 (piscina dos Tilos), cento catro mil cincocentas cinco pesetas.----------------------------------am) A "AQUAGEST", por facturación de auga potable correspondente ó 2º trimestre do
ano 2.000, oito millóns setecentas sete mil seiscentas setenta e dúas pesetas.--------------------------

an) A "AQUAGEST", por facturación de auga depurada correspondente ó 2º trimestre do
ano 2.000, catro millóns seiscentas trinta mil seiscentas corenta e cinco pesetas.--------------------añ) A "CEFIGAL SL", por 2ª fase da calefacción na escola de Pontevea, trescentas trinta
e seis mil seiscentas trinta e nove pesetas.------------------------------------------------------------------ao) A "CEFIGAL SL" , por rebobinado motores da piscina de Luou e materiais, cento
trinta e sete mil duascentas sesenta pesetas.----------------------------------------------------------------ap) A " CEFIGAL SL" , por materiais e reparacións de escola de Pontevea, motor de Teo,
sede do CEPRA en Solláns, escola de Vaamonde, escola de Pontevea, festa da cacheira, e festa
do polbo, corenta mil oitocentas catro pesetas.-------------------------------------------------------------aq) A "CEFIGAL SL", por reparacións e materiais para campo da festa de Vilariño, doce
mil catrocentas tres pesetas.----------------------------------------------------------------------------------ar) A "ANTONIO PAZ TARELA" , por materiais de construcción, noventa e dúas mil
dezaseis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------as) A " EL CORREO GALLEGO", por suscripción mes de xullo 2.000, tres mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------at) A "INFANTILANDIA SL", por montaxe de parque infantil en Raris ( 02-07 -2.000),
cento vinte e sete mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------au) A "INFANTILANDIA SL", por montaxe de parque infantil en Oza ( 01-07-2.000),
cento vinte e sete mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------------------av)A "GESECO", por recollida dos RSU, mes de xullo de 2.000, tres millóns setecentas
cincuenta e cinco mil oitocentas sesenta e nove pesetas.-------------------------------------------------ax) A " JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE", por traballos de carpintería na sede
do colexio unitario de Solláns, duascentas oitenta e sete mil seiscentas oitenta pesetas.------------az) A "COPYNINO", por fotocopias e encuadernacións para curso de educación de
adultos, seis mil seiscentas corenta pesetas.----------------------------------------------------------------ba) A "COPYNINO", por fotocopias e espirais, sete mil setecentas sesenta pesetas.-------bb) A "COPYNINO", por fotocopias e encuadernacións de material para curso de
graduado escolar para adultos, cinco mil duascentas trinta e cinco pesetas.---------------------------bd) A "ROBERTO JESÚS BARCALA FURELOS", por prestación de servicios
contratados na piscina dos Tilos, mes de xullo, un millón setenta e sete mil cincocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bf) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, trinta e nove mil novecentas catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bg) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, catro mil catrocentas noventa e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bh) A "INFANTILANDIA", por montaxe de parque infantil en Cacheiras (30-07-2000),
cento vinte e sete mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------------bi) A "SOGARISA", por recollida de pilas usadas, quince mil seiscentas pesetas.---------bl) A " TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos pendentes na
execución da obra "Outeiro-Coto-Tribaldes", trescentas trinta e cinco mil novecentas corenta e
tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------bm) A "GOMEZ Y FANDIÑO SL" , por materiais de construcción e porte de camión,
cento sesenta e seis mil catrocentas oitenta e sete pesetas.-----------------------------------------------bn) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por colocación de tubos en Insua, piscina
municipal de Luou, Pite, e Rarís, oitocentas sesenta e tres mil duascentas oitenta e nove pesetas.bñ) A " EXCAVACIONES OVIDIO SL", por obras en Socastro, parque Faramello, cruce
de Carballal con Fixó, catrocentas cincuenta e catro mil setecentas setenta e oito pesetas.---------bo) A "MARIA ISABEL CAO BARREIRO", por servicios de limpeza no centro de saúde
de Pontevea, mes de xuño, corenta mil pesetas.----------------------------------------------------bp) A " MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por obras en camiño de Montouto a
Poboa, de Milladoiro a Luou, de Raría a Florida, de Raris a rial do Mato, de cemiterio de Reis a
Valiñas, de Valiñas a Pontevea, pista de Feros ás Pozas, Gondelle, Insua, Vilariño, Pite, e Catro
Camiños, tres millóns novecentas setenta e cinco mil setecentas oitenta e catro pesetas.------------

bq) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL" , por obras en campo da festa de Lucí, un
millón setecentas vinte e unha mil catrocentas noventa e oito pesetas.---------------------------------br) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por obras en masas comúns dos Verxeles e
Lucí , catrocentas noventa e cinco mil trescentas vinte pesetas.-----------------------------------------bs) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por obras de acondicionamento nos
colexios dos Tilos e da Ramallosa, noventa e dúas mil cento catro pesetas.---------------------------bt) A "VALDES NUÑEZ SL", por combustible para vehiculos municipais, setenta e
cinco mil oitocentas cincuenta e catro pesetas.-------------------------------------------------------------bu) A " CEMIGA", por mantemento fotocopiadora, dezaseis mil catrocentas setenta e
sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------bv) A "INSA SL ", por desratización e desinsectación, dezanove mil cento corenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bx) A D. JULIO HERVELLA ALVAREZ, por servicios de Ramallosa a Reis e Hospital
Clínico e volta, para o departamento de servicios sociais, o 04-08-2000, catro mil seiscentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bz) A "EL CORREO GALLEGO", por anuncio de convocatoria de contratación dun
asistente social, trinta e sete mil cento vinte pesetas.-----------------------------------------------------ca) A" GALICIA MEDIA ", por anuncio na "Voz de Galicia" sobre clausura do
vertedoiro de Teo, trece mil novecentas vinte pesetas.----------------------------------------------------cb) A " GALICIA MEDIA", por anuncio na "Voz de Galicia" titulado "Geriátricos",
trece mil novecentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------------------cc) A " ATM", por exemplar do texto refundido do libro "Contratos de las
Administraciones Públicas", seis mil catrocentas pesetas.------------------------------------------------cd) A "COLEXIO DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL", por
suscripción do ano 1999 á "Revista de estudios locales", vinte e dúas mil seiscentas trinta e cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ce) A "RADIO POPULAR SA - COPE", por difusión de programa radiofónico, cincuenta
e oito mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------cf) A " MULTICENTRO DANIEL PERNAS SL", por productos para escolas, cinco mil
oitocentas quince pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------cg) A " MULTICENTRO DANIEL PERNAS SL", por productos de mantemento, catorce
mil novecentas oitenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------ch) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS SL" , por productos de limpeza, vinte e
nove mil cento oitenta e tres pesetas.------------------------------------------------------------------------ci) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS SL" , por productos de alimentación para
departamento de servicios sociais, cento noventa e dúas mil setecentas oitenta e sete pesetas.-----cl) A "INVERSIONES VEMEX SL", por desbroces en estrada de Fixó, Faramello,
estrada de Vilar de Calo, camiño capela, estrada Calo a Carballal, estrada Solláns a Cabovila,
estrada Carballal a Vilar de Calo, parque Vilar de Calo a pte. autoestrada, estrada Filgueiras a
Solláns, cincocentas setenta e nove mil setenta e dúas pesetas.------------------------------------------cm) A "LA UNIÓN MADRILEÑA", por concerto de asistencia médico- quirúrxica,
correspondente ó terceiro trimestre de 2.000, duascentas sesenta e sete mil novecentas cincuenta
e seis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------cn) A "ANTONIO GIL DE LOS RIOS SL", por artigos de confección para policía local,
duascentas trinta e nove mil cento trinta e catro pesetas.-------------------------------------------------cñ) A " COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO SL", por reparación de dous
teléfonos, tres mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------co) A "COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO SL", por Kit mans libres, dúas mil
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cp) A " VALDES NUÑEZ SL", por combustible para vehículos municipais, dezaseis mil
novecentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------cq) A "VALDES NUÑEZ SL", por combustible para vehículos municipais, tres mil cento
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------cr) A " MAQUINARIAS OTERO SL", por alquiler de maquinaria, duascentas setenta e
dúas mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------cs) A "SEUR", por envíos urxentes, sete mil cincocentas corenta e sete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ct) A "EMPRESA SEOANE SL", por bono-bus , curso 99-00, doce mil sesenta pesetas.cu) A "COMERCIAL SILVA SANTIAGO SL", por materiais para obras, dez mil
setecentas cincuenta e tres pesetas.---------------------------------------------------------------------------cv) A "FERLIÑO", por materiais de construcción, cento trinta e tres mil catrocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cx) A D. SEVERINO FERREIRA JORGE, por suscripción do concello a "La Voz de
Galicia" (3º trimestre do 2.000), doce mil pesetas.--------------------------------------------------------cz) A "VALDES NUÑEZ, SL", por combustible para vehiculos de cuadrillas de
incendios, dezaseis mil trescentas cincuenta e seis pesetas.----------------------------------------------da) A "VALDES NUÑEZ, SL", por combustible para vehículos de cuadrillas de
incendios, vinte e tres mil trescentas pesetas.---------------------------------------------------------------db) A "AXA AURORA IBERICA SA", por seguro de tractor, dezaseis mil oitocentas
cincuenta e tres pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------dc) A " NEUMATICOS VAZQUEZ", por reparacións e mantemento de vehiculo
municipal, cincuenta e unha mil sesenta e sete pesetas.---------------------------------------------------dd) A "NEUMATICOS VAZQUEZ" , por mantemento de tractor e desbrozadora ,
cincuenta e seis mil cincocentas trinta e oito pesetas.-----------------------------------------------------de) A "NEUMATICOS VAZQUEZ", por reparación e mantemento de coche da policía
local, cinco mil duascentas vinte pesetas.-------------------------------------------------------------------df) A " MULTIOCIO GALICIA SL", por mantemento e productos para piscina,
cincocentas cincuenta mil oitocentas oitenta e seis pesetas.----------------------------------------------dg) A "TELEFONICA" , por recibos de teléfonos móbiles municipais, cen mil setecentas
oitenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------dh) A "GESTORIA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, oitenta e
catro mil oitocentas cincuenta e catro pesetas.-------------------------------------------------------------di) A " INFANTILANDIA", por montaxe de parque infantil en Vilariño ( 15-07-2000),
cento vinte e sete mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------------dl) A " INFANTILANDIA", por montaxe de parque infantil en Luci ( 23 -07-2000), cento
vinte e sete mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------------------dm) A "INFANTILANDIA" , por montaxe de parque infantil en Reis (16-07-2.000),
cento vinte e sete mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------------------dn) A TELEFONICA, por recibo de teléfono da consistorial, tres mil oitocentas oitenta e
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------do) A TELEFONICA por recibo de fax da consistorial, mil oitocentas sesenta e unha
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------dp) A TELEFONICA por recibo de teléfono móbil da escola obradoiro, catro mil
trescentas oitenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------dq)A TELEFONICA, por recibo de fax da consistorial, cinco mil quince pesetas.--------dr) A "COMERCIAL AGRIVAMA", por reparacións e materiais para desbrozadora,
cento corenta mil oitocentas tres pesetas.-------------------------------------------------------------------ds) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de anuncio de convocatoria de
contratación dun auxiliar administrativo, trinta e sete mil cento vinte pesetas.-----------------------dt) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de anuncio de concurso para
adxudicación da explotación dos edificios das piscinas de Luou e os Tilos, trinta e sete mil cento
vinte pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

du) A TELEFONICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento sesenta e oito mil
catrocentas nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------dv) A TELEFONICA, por recibo de teléfono da policía local, corenta e sete mil
novecentas setenta e nove pesetas.---------------------------------------------------------------------------dx) A TELEFONICA, por recibo de teléfono da escola obradoiro, sete mil cento sesenta e
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------dz) A " CAMILO CARBALLAL SL", por cachote para Vilariño, vinte e seis mil
trescentas oitenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------ea) A "CAMILO CARBALLAL SL", por hormigón para Vilar de Calo, duascentas
sesenta e dúas mil seiscentas setenta pesetas.--------------------------------------------------------------eb) A " ARMERIA FERROL SL", por munición para policía local, vinte e catro mil
cincocentas noventa e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------ec) A "DIARIO OFICIAL DE GALICIA", por inserción dun anuncio, once mil oitocentas
oitenta e oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------------ed) A "DIARIO OFICIAL DE GALICIA", por inserción dun anuncio, once mil oitocentas
oitenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------ee) A "GOMEZ Y FANDIÑO SL", por materiais de construcción e servicio de grúa,
cento dezasete mil setecentas sesenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------ef) A D. JOSE CERNADAS VAZQUEZ, por provisión de fondos para recurso nº
4240/99 ( Manuela Piedra Vázquez), trinta mil pesetas.--------------------------------------------------eg) A D. JOSE CERNADAS VAZQUEZ, por provisión de fondos para recurso nº
4358/99 ( Manuel Rivas Alejandro e Juan Jesús Raposo Arceo), vinte e cinco mil pesetas.-------eh) A D. JOSE CERNADAS VAZQUEZ, por provisión de fondos para recurso nº
4278/99 (Josefina Mosquera Ríos), vinte e cinco mil pesetas.-------------------------------------------ei) A D. JOSE CERNADAS VAZQUEZ, por factura nº 110/99 por intervención no
recurso 207/99 ( María Braña Porteiro), vinte e dúas mil duascentas vinte pesetas.------------------el) A "AUDASA" , por peaxes, mil trinta e tres pesetas.---------------------------------------em) A "CARPINTERIA DE ALUMINIOS GALICIA SL", por dúas marquesinas ,
noventa e seis mil cento noventa e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------en) A "EDITORIAL ARANZADI", , por suscripción ó " Repertorio cronológico de
legislación " en CD, sesenta e unha mil catrocentas catorce pesetas.-----------------------------------eo) a "MARCOS LÓPEZ", por levantamento topográfico de Ribeira, Insua e Bustelo,
oitocentas corenta e unha mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JOSE RAMON CALVO CALVO, para lavado e encintado de fachadas oeste e
principal e recebado da fachada Este e penal norte, na vivenda situada en Igrexa nº 7-Calo,
debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda e sen que afecten á
estructura da mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. JOSE LÓPEZ CARRO, para reposición de prado, aportando 50 m/3 de terras e
reesembrado do mesmo, na finca nº 1933 e 1934 de Francos, parroquia de Calo, e coa obriga de
cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------ Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.-------------------------------------------- O recheo non afectará as zonas de protección de canles.---------------------------------------.- Deberá constituir en arcas municipais unha fianza de 50.000 pesetas para responder
polos danos ocasionados no pavimento da pista que conduce ata a finca.------------------------------

c) A D. TOMÁS PÉREZ PINTO, para a construcción de galpón de 40 m/2, e cerre de
tella metálica, na finca nº 170, en Regoufe, parroquia de Luou, coa obriga de cumpri-las
seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------- GALPÓN:----------------------------------------------------------------------------------------------Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 8 mts. o eixe da pista.-------------------------------------- Cumprirá as condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxetivas,
para o solo non urbanizable NU (modalidade I), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxetiva, cunha ocupación máxima de ata un
1% da parcela neta e un límite de 40,00 m2.---------------------------------------------------------------- A edificación proxectada non implicará a transformación do destino ou natureza
agrícola , así como a productividade agrícola(art. 79.2 da Lei 1/1997).-------------------------------- CERRE:------------------------------------------------------------------------------------------------ Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado "Condicións xerais ( camiños)" do título V das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a parte inferior do cerre
á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construído, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.---- -------------------------------------------------------------- Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas.------------d) A D. JOSÉ LUIS LÓPEZ GARCÍA, para a construcción dunha vivenda unifamiliar no
Pazo, parroquia de Raris, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Javier García Castelo.-------------------------------------------------------e) A D. JESÚS A. PASÍN MARTÍNEZ, para a construcción dunha vivenda unifamiliar
na finca nº 399-B en Solláns, parroquia de Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús E. Villar Quintans.--------------------------

4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a
Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:-------------------------a) Certificación única da obra " Ampliación saneamento en Igrexa"(Plan 2.000 Ano
2.000), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de tres millóns
trescentas cincuenta mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------b) Certificación única da obra "Saneamento en Aido"(Plan 2.000 Ano 2.000), redactada
polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de catro millóns setecentas setenta
e cinco mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------5.- LICENCIAS DE VADO.a) Visto escrito de Dª ISABEL VALES PEREIRO, nº 939 de data 26-05-2000, no que
solicita licencia para instalar un sinal de vado permamente diante do seu domicilio en Trasellas,
nº 4- Luou, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia que solicita,
debendo aboa-las taxas correspondentes, que ascenden á cantidade de cincocentas pesetas anuais,
sen o que esta licencia non surtirá ningún efecto.---------------------------------------------------------b) Visto escrito de D. JOSÉ LUIS VILLAVERDE LÓPEZ, en representación de "J.
VILLAVERDE S.A.", nº 1388 de data 18-07-2.000, no que solicita licencia de vado para carga e
descarga de 25 m/l en horas de 9 a 13 e de 16 a 19, 30 e días laborables, diante da súa nave
situada en Reborido-As Galanas-Calo, a Comisión de Goberno por unanimidade, acorda
concederlle a licencia que solicita, debendo aboa-las taxas correspondentes, que ascenden á
cantidade de cincocentas pesetas anuais, sen o que esta licencia non surtirá ningún efecto.--------c) Visto escrito de D. VICENTE MANUEL QUINTELA ROCA, nº 1267 de data
06-07-2000, no que solicita licencia para instalar un sinal de vado permanente para a entrada das

prazas de garaxe do edificio Montouto, de Póboa-Cacheiras, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda concederlle a licencia que solicita, debendo aboa-las taxas correspondentes,
que ascenden á cantidade de cincocentas pesetas anuais, sen o que esta licencia non surtirá
ningún
efecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.-LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de Dª Mª NIEVES BETOLAZA MATA, veciña de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a VENTA DE
FROITAS E VERDURAS, no local 16-17 do Centro Comercial Os Tilos deste concello.---------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases
do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de
Réxime local, aprobado polo R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa
correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais , sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.-------------------7.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou
concede-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) Á "ASOCIACIÓN DE VECIÑOS O CASTRO" , para investimentos no local social,
ano 1.999, trescentas mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------b) A " S.D.C. RECESENDE", a conta da subvención anual-2000 para actividades,
cincocentas mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------c) Á "AAVV O CASTRO", a conta da subvención anual-2000 para actividades,
cincocentas mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------d) Á "COMISIÓN ORGANIZADORA DA XXII EDICIÓN DA CARREIRA
PEDESTRE DE SOLLÁNS", para cubrir gastos, cen mil pesetas.-------------------------------------e) A "INSTITUTO DE ENSINANZA SECUNDARIA DE TEO", para material deportivo,
trescentas dezanove mil pesetas.----------------------------------------------------------------8.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.---------------------------------------------------------------a) Dada conta do escrito de D. José Antonio Piñeiro Seoane, en representación de
"AQUAGEST, PROMOCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA", nº 1260 , de 05-07-00, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que, mediante aval
do Bankinter ten depositada por importe de 196.800 pesetas, como garantía definitiva da obra
" Estación de bombeo en Póboa", a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a devolución
da antedita fianza, por considerar que o expediente cumpre tódolos requisitos legalmente
establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.-------------------------------------b) Dada conta do escrito de D. José Antonio Piñeiro Seoane, en representación de
"AQUAGEST, PROMOCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA", nº 1261, de 05-07-00, no que solicita que lle sexa devolta fianza que, mediante aval do
Bankinter ten depositada por importe de 147.619 pesetas, como garantía definitiva da obra
"Alcantarillado en Póboa 2ª Fase", a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a
devolución da antedita fianza, por considerar que o expediente cumpre tódolos requisitos
legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.-----------------------9.- APROBACIÓN INICIAL DO PLAN PARCIAL NO AMBITO DO SECTOR
S-3(RAMALLOSA).- Visto expediente que se tramita a instancia de D. CARLOS VALDÉS

PIÑEROA, en representación de TRABUGA SA, para a aprobación inicial do Plan Parcial no
ámbito do sector S-3 (Ramallosa), a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobar
inicialmente o Plan Parcial do referido sector, dispoñéndose á súa exposición pública de maneira
regulamentaria, previa á aprobación definitiva.------------------------------------------------------------10.-AMPLIACIÓN DA REDE DO ALUMEADO PÚBLICO.- Vistos os presupostos
presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou contratarlle a
INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ, as obras que a continuación se
relacionan polos importes que tamén se citan:-------------------------------------------------------------a) Obra de "Ampliación do alumeado público na pista que vai a casa de Clemente en
Calo", por un importe de cento noventa e seis mil vinte e tres pesetas.(IVA incluído) --------------b) Obra de "Ampliación de alumeado público xunto á Igrexa de Recesende", por un
importe de cincocentas cincuenta e catro mil seiscentas dúas pesetas (IVA incluído).---------------c) Obra de "Ampliación do alumeado público no Monte da Ufa (Recesende)", por un
importe de trinta e cinco mil duascentas noventa e nove pesetas (IVA incluído)---------------------11.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AUGAS PLUVIAIS EN
ZONAS AFECTADAS POLA OBRA DE "SANEAMENTO DE TEO E MILLADOIRO".Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
contratarlle a ESPINA Y DELFIN SL as obras para o "Suministro e instalación de tubería de
abastecemento e recollida de augas pluviais nas zonas afectadas pola obra de "Saneamento de
Teo e Milladoiro"", por importe de un millón cincuenta e tres mil duascentas cincuenta e unha
pesetas.( IVA incluído)----------------------------------------------------------------------------------------12.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 29 DE AGOSTO DO 2000.---------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vintenove de
agosto do dous mil.-------------------------------------Sendo as dezanove horas, e baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a
Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis
membros que a compoñen e que se citan na marxe,
a fin de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria
convocada para este día.--------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "FERLO", por materiais de construcción, vintetrés mil duascentas pesetas.-----------b) A "GRAFIDEZA SL", por material de oficina, sesenta e unha mil catrocentas oitenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A "CIBER TEO", por materiais de informática, seis mil seiscentas setenta pesetas.-----d) A D. JOSE VALES IGLESIAS, por consumicións para descarga e distribución de
alimentos para departamento de servicios sociais, tres mil seiscentas cincuenta pesetas.-----------e) A "EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA", por anuncio no
B.O.P., tres mil setecentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------f) A "CAMILO CARBALLAL SL", por hormigón para Vilar de Calo, cento oitenta e seis
mil cincuenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------g) A " COPYNINO", por fotocopias, setecentas pesetas.----------------------------------------h)A "VIPROGA", por servicio de vixilancia e protección na IX Festa do
cabalo(08-08-00), setenta e dúas mil cincocentas noventa e tres pesetas.------------------------------i) A "COPY ESTUDIO SL", por copias de planos, mil seiscentas pesetas.------------------l) A "MANUEL RODRIGUEZ CORES", por colocación antena exterior local de Teo,
trinta e tres mil oitocentas cincuenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------m) A "MANUEL RODRIGUEZ CORES", por placa vitrocerámica para gardería
municipal dos Tilos, noventa e sete mil pesetas.-----------------------------------------------------------n) A "HOTEL CORONA DE GALICIA", por aloxamento dun xuiz da IX Festa do
Cabalo, dez mil duascentas setenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------

o) A "HOTEL CORONA DE GALICIA", por aloxamento de dous xuices da IX Festa do
Cabalo, dez mil novecentas catorce pesetas.---------------------------------------------------------------p) A "JAVIER SEIJO FERRO" , por arranxos no colexio dos Tilos, piscinas de Luou,
casa do concello, colexio de Calo e colexio da Ramallosa, duascentas catro mil cento sesenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------q) A " GESECO", por recollida dos RSU, mes de agosto de 2.000, tres millóns setecentas
cincuenta e cinco mil oitocentas sesenta e nove pesetas.-------------------------------------------------r) A "GOMEZ Y FANDIÑO SL", por pintura para obras, catrocentas trinta e oito pts.----s) A "GOMEZ Y FANDIÑO SL", por materiais de construcción, cincuenta e dúas mil
cento corenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------------t)A "INFANTILANDIA", por montaxe de parque infantil en Lampai (15-08-00), cento
vintesete mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------u) A "AUDASA", por peaxes, dúas mil trescentas sesenta e oito pesetas.--------------------v) A "MAPFRE SA", por seguro do tractor municipal, ano 2000-2001, cincuenta mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------x)A "EL CORREO GALLEGO", por anuncio IX Festa do Cabalo, cincuenta e oito mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------z) A " TALLERES FERNANDEZ", por alquiler de vehículos, trescentas unha mil
seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------aa)A " COOPERATIVAS ADMINISTRATIVAS SL" , por declaración de altas e
variacións concernintes ó imposto sobre bens inmobles de natureza urbana, catrocentas oito mil
novecentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------ab) A " GESTORIA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, setenta e
cinco mil novecentas vintedúas pesetas.--------------------------------------------------------------------ac) A "EL CORREO GALLEGO", por suscripción mes de xullo, tres mil oitocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ad) A " EL CORREO GALLEGO", por suscripción mes de agosto, tres mil oitocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ae)A "SOGAMA", por tratamento dos RSU mes de xullo do 2000, un millón duascentas
once mil setecentas vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------af) A "CIBER TEO", por materiais informáticos, corenta e catro mil catrocentas sesenta e
tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ag) A " AUTOCARES EXPRES DE VEA SL", por servicios prestados en maio do 2000,
(desprazamentos realizados coa Escola Deportiva de Teo), cincuenta e sete mil setecentas oitenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ah) A " AUTOCARES EXPRES DE VEA SL" , por servicios prestados en xuño do
2000,( desprazamento realizado coa Escola Deportiva de Teo), doce mil oitocentas corenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ai) A " AUTOCARES EXPRES DE VEA SL" , por desprazamento coa SR San
Xoán de Calo a Madrid, duascentas quince mil pesetas.--------------------------------------------------al) A "AUTOCARES EXPRES DE VEA SL", por servicio de transporte con 9 autocares
ó Corpiño(Lalín), o 12-08-00, trescentas trinta e sete mil cincuenta pesetas.--------------------------am) A " AXA AURORA IBERICA SA", por seguro dos apeiros do tractor municipal,
dúas mil novecentas trinta e nove pesetas.------------------------------------------------------------------an) A " MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por certificación nº 1 e única das obras de
"Saneamento Fornelos-Rarís", correspondentes ó Plan Provincial de Obras e Servicios e Rede
viaria Local do ano 2000, tres millóns oitocentas oitenta mil pesetas.----------------------------------añ) A " MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por certificación nº 1 e única das obras de
"Saneamento en Vilela", correspondentes ó Plan Provincial de Obras e Servicios e Rede viaria
Local do ano 2000, tres millóns oitocentas cincuenta mil pesetas.--------------------------------------ao) A "NEUMATICOS PONTEVEA SL", por reparación pinchazo furgón municipal,
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------ap) A "E.S. PONTEVEA SL", por aceite para tractor municipal, catro mil pesetas.---------

aq) A " E.S. PONTEVEA SL", por combustible para vehículos municipais, corenta e
catro mil oitocentas noventa e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------ar) A " MARTINEZ MONTES E HIJOS SL" , por obras de canalización en Espasande
-Luou, cincocentas cincuenta e nove mil seiscentas vinte pesetas.--------------------------------------as) A " AGOSOFLOR", por flores e plantas, doce mil pesetas.--------------------------------at) A "AGOSOFLOR", por corona funeraria polo falecemento da familia Guerra Aldariz,
cincuenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------au) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento sesenta e unha mil
cincuenta e oito pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------av) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, corenta mil cincocentas
sesenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ax) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono por fax da consistorial, tres mil trinta e unha
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------az) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, catro mil cento oitenta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ba) A TELEFÓNICA, por recibo de fax da consistorial, cinco mil cincocentas oitenta e
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------bb) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, cinco mil trescentas trinta e cinco pesetas.-bc) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, cinco mil cento sesenta pesetas.-------------bd) A D. JOSÉ LUIS MIRANDA VÁZQUEZ, por viaxes co seu taxi a Hospital Xeral e
Hospital Clínico, para departamento de servicios sociais, cincocentas corenta e cinco pesetas.----be) A CORREOS, por certificados para departamento de servicios sociais, mil seiscentas
dez pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------bf) A D. ROBERTO JESÚS BARCALA FURELOS, por prestación de servicios
contratados na piscina dos Tilos no periodo do 15-06 ó 30-06-2000, catrocentas noventa e cinco
mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. SANTIAGO IGLESIAS CARRILLO, para construir unha vivenda unifamiliar e
un cerre na súa finca situada en Casalonga-Calo, debendo realiza-las obras coa obriga de
cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------ Construirá dacordo co proxecto presentado.------------------------------------------------------ Urbanizará o fronte do solar nas obras que queden pendentes de executar pola
Demarcación de Estradas do Estado para a N-550.--------------------------------------------------------- Cumprirá as condicións da autorización do Ministerio de Fomento que aporta.------------ O cerre da parte posterior da finca situarase a unha distancia mínima de 5,00 mts. o eixe
da pista pública, situando a base do mesmo na cota do pavimento existente.-------------------------b) A CEINSA (CEDIPSA), para reforma de estación de servicio para dotación de medidas medioambientais, en Casalonga-Calo coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:--------- Executarase dacordo co proxecto presentado.---------------------------------------------------- Darase cumprimento ás medidas correctoras informadas favorablemente por Medio
Ambiente, que han de ser comprobadas posteriormente pola administración actuante antes da
posta en marcha da actividade.-------------------------------------------------------------------------------- Contará coa autorización de Demarcación de Estradas do Estado, (Ministerio de
Fomento), N-550.------------------------------------------------------------------------------------------------ Os vertidos de augas pluviais faranse ó punto que indique a Demarcación de Estradas.---

c) A IGLESIAS MIRAS SA, para a construcción de dúas vivendas adosadas nas parcelas
37-38 da Urbanización Os Verxeles-Oza, coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:---------- Construirá suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto
D. Carlos Guerrero González.--------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase como mínimo 2 mts. a lindeiros e 8 mts o vial urbanizado.----------------- Arranxará os desperfectos que se poidan ocasionar por mor das obras sobre as
beirarrúas e viais públicos.------------------------------------------------------------------------------------- Constituirá en arcas municipais unha fianza por importe de 75.000 ptas. para responder
dos posibles danos nas vías públicas.------------------------------------------------------------------------d) A UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA SA, para canalización subterránea e aérea e
instalación de CT, en Insua-Bustelo, parroquia de Luou, coa obriga de cumpri-las seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- A canalización farase a unha profundidade suficiente para respeta-las obras de
infraestructuras urbanas municipais pendentes de instalar.------------------------------------------------ Darase cumprimento ó condicionado xeral enviado á Delegación de Industria, referido a
este expediente, sobre capacidade para dar servicio á piscina pública municipal.--------------------- A zanxa e soportes situaranse o máis separadas posible do eixe das pistas públicas,
respetando os servicios urbanísticos existentes.------------------------------------------------------------- Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.----------------------------------------------- Contituir en arcas municipais unha fianza por importe de 500.000 pesetas para
responder dos posibles danos nas vías públicas------------------------------------------------------------e)A UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA SA, para canalización subterránea en
Montouto-Cacheiras, coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:----------------------------------- A canalización farase a unha profundidade suficiente para respeta-las obras de
infraestructuras urbanas municipais pendentes de instalar.------------------------------------------------ Na zona que existe canalización de saneamento, a canalización situarase pola parte
interior do vial, respetando as instalacións existentes.----------------------------------------------------- Nos cruces da liña coa zona de beirarrúas pendentes de executar, instalaranse dous
tramos de tubo de 40 cm de diámetro pola parte inferior da liña, dacordo cos servicios técnicos
municipais, para paso de futuras infraestructuras municipais.-------------------------------------------- Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.----------------------------------------------- Constituir en arcas municipais unha fianza por importe de 300.000 ptas. para responder
dos posibles danos nas vías públicas..-----------------------------------------------------------------------f) A D. RAMIRO VÁZQUEZ TEO, para construcción dunha vivenda unifamiliar na súa
finca de Raxó-Cacheiras, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado
redactado polo arquitecto D. Francisco Javier Fernández Echevarría, e cumprindo estrictamente
as condicións de vinculación á explotación agrícola da finca.-------------------------------------------g) A D. JOSÉ LÓPEZ CARRO, para a construcción dunha vivenda unifamiliar nas
fincas 1933 e 1934 do Faramello-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.---------------------------------h) A Dª MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ ESPIÑEIRA, para rehabilitación integral
dunha vivenda en Vilar, parroquia de Teo, debendo realizarse as obras suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil..--------------i) A D. JOSÉ VILLAR GARCÍA, para pintar 120 m/2, e revestir 9 m/2, da casa situada
na finca nº 302 de Solláns-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
vivenda, e sen afectar á estructura da mesma.--------------------------------------------------------------l) A D. MANUEL MANEIRO BERMÚDEZ, para construcción dun cerramento de 112
ml, na finca nº 260 de Espasande-Luou, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das citadas
Normas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública , situando a parte inferior do cerre
á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construído, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------m) A D. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ GARCÍA, para construcción dun cerramento de 200
ml, na finca nº 2262 de Folgueiras, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá ás esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das citadas
normas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a parte inferior á mesma
altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construído, pavimentando o tramo existente
entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------------------n) A D. JOSÉ REY FERNÁNDEZ, para repara-la cuberta da vivenda de superficie 84
m/2, situada en Vilanova nº 8, parroquia de Oza, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da vivenda, e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------o) A Dª ANA Mª ROSENDE MEJUTO, para construcción dun cerramento de 47 ml,na
súa finca de Pite-Lucí, coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:--------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a parte inferior á mesma
altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construído, pavimentando o tramo existente
entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------------------p) A D. SANTIAGO BARROS BARCO, para movemento de terras de 50m/3, en
rasanteo e nivelación de terreo, na finca nº 320-p-5 de Vilar, parroquia de Teo, coa obriga de
cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------ Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.-------------------------------------------- O recheo non afectará ós lindeiros nin á franxa de 5,00 mt. desde o eixe da pista
pública.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constituir en arcas municipais unha fianza por importe de 20.000 ptas.para garanti-la
reposición de pavimentos tralas obras.----------------------------------------------------------------------q) A D. LUIS HUMBERTO BUSTO ABELLA, para construcción de porche de 25 m/2
adosado á súa vivenda en Pedrouso nº1-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen afectar á
estructura da vivenda e retranqueando o porche unha distancia mínima de 6,00 mts o eixe da
pista pública e 3,00 mts dos lindeiros.-----------------------------------------------------------------------r)A D. JOSÉ LUIS MARÍ SOLERA, para construcción dun cerramento de 160 ml, na súa
finca da Pedra-Recesende, coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:---------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das citadas
Normas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts o eixe da vía pública, situando a parte inferior do cerre
á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construído, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-------------------------------------------------------------------

s) A D. MANUEL LÓPEZ MOSQUERA, para repara-la cuberta da vivenda de superficie
90 m/2, situada en Nespereira-Luou, debendo realiza-la obra sen modifica-lo volume actual da
vivenda, e sen afecta-la estructura da mesma.--------------------------------------------------------------t) A D. FERNANDO GARCÍA RAÍCES, para construcción de vivenda unifamiliar en
Vilanova-Recesende, debendo edifica-la suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Alfonso Vázquez López.---------------------------------------------------u) A GAS GALICIA, para instalación de canalización á urbanización San Sadurniño,
debendo contar coas autorizacións que fosen procedentes consonte a lexislación sectorial
aplicable, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:---------------------------------------------- Instala-la tubería polo borde máis próximo ó bordelo das beirarrúas de xeito que se
poida levar a cabo con facilidade a conexión dos servicios cos usuarios.------------------------------- Respeta-las actuais instalacións soterradas, repoñendo por parte da empresa os
desperfectos, tanto sobre estas como sobre a pavimentación xeral da urbanización.------------------ Repoñe-lo pavimento do mesmo material e textura co existente, executado en perfectas
condicións técnicas, para garanti-lo cal deberá constituir en arcas municipais unha fianza por
importe de 1.200.000 ptas.------------------------------------------------------------------------------------4.- ESTUDIO DE DETALLE.- A continuación dáse conta do estudio de detalle e
proxecto de compensación que se tramitan a instancia de Calo Galanas SL, redactado por CID
ARQUITECTOS SL, referido a un terreo sito en Galanas - Calo, e clasificado como URTA nas
Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do concello.---------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:----------------------------------------------1º.- Aprobar inicialmente os citados estudio de detalle e proxecto de compensación,
debendo os promotores cumpli-las condicións especificadas no informe técnico que consta no
expediente e que a continuación se transcriben:------------------------------------------------------------- Comprometerse a urbaniza-lo terreo correspondente ó fronte do solar e zonas de cesión
dacordo coa memoria e planos que se presentarán ó efecto contando coa autorización da Excma.
Deputación de A Coruña para o tramo Galanas-Cacheiras.----------------------------------------------- Presentar fianza para garanti-las execución das obras de urbanización.---------------------- Comprometerse, no escrito de solicitude de licencia, a non utiliza-la construcción ata
que non esté concluida a obra de urbanización e as cesións regulamentarias.-------------------------- Instala-la rede de augas residuais con sistema separativo.-------------------------------------- Executa-las obras necesarias para a conexión coa rede municipal de augas residuais en
proceso de construcción , de xeito que non poderá ocupa-la edificación antes de dotar deste
servicio ó edificio mencionado. De non estar concluida a rede municipal de saneamento,
tramitará o proxecto dun sistema autónomo de depuración de augas.----------------------------------- Executa-las obras necesarias para a conexión coa rede municipal de auga potable,
dacordo coa compañía adxudicataria da rede municipal de augas.--------------------------------------- Nas zonas urbanizadas, terase en conta a Lei 8/97 de accesibilidade e supresión de
barreiras na Comunidade autónoma de Galicia e o Regulamento do Decreto 35/2000 sobre
aplicación desta Lei.--------------------------------------------------------------------------------------------A proposta de cesións de terreo e valoración de aproveitamento urbanístico cumple o
valor da tasación correspondente a esta zona.--------------------------------------------------------------2º Expoñer ó público este expediente polo prazo dun mes, como trámite previo á súa
aprobación definitiva polo pleno do concello.--------------------------------------------------------------5.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou
concede-la seguinte subvención:-----------------------------------------------------------------------------a) Á SOCIEDADE RECRETIVA SAN JUAN DE CALO, a conta da subvención anual
2000, un millón de pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------6.- EXPROPIACIÓN FINCAS AUTOESTRADA SANTIAGO-OURENSE.- A
Comisión de Goberno acorda por unanimidade facultar ó Sr. Castroagudín Valladares para

realiza-lo cobro das fincas que resulten expropiadas para a construcción da autoestrada
Santiago-Ourense, propiedade deste concello, e realizar tódolos trámites necesarios, relacionados
con este punto.--------------------------------------------------------------------------------------------------7.- APROBACIÓN DE PRESUPOSTO DE PISTA EN VILAR-FRANCOS.- A
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou a aprobación do presuposto de afirmado de
pista en Vilar de Francos, formulada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, que
ascende á cantidade de tres millóns catrocentas noventa e catro mil setecentas cincuenta e unha
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- CONTRATACIÓN DUN SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.- Vistos
os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda contratar a PLUS
ULTRA SEGUROS un seguro de responsabilidade civil , por un importe de dous millóns oitenta
e tres mil oitocentas setenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------9- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBER NO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 7 DE SETEMBRO DO 2000.------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a sete de
setembro do dous mil.----------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "HERMANOS VILAS GEY, S.C.", por desbroces en pistas das parroquias de Luou
e Lampai, un millón trescentas cincuenta e sete mil oitocentas trinta e oito pesetas.-----------------b) A "JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE", por reparacións no colexio dos Tilos,
duascentas sesenta e catro mil catrocentas oitenta pesetas.-----------------------------------------------c) A "HOTEL CONGRESO", por aloxamento dos xuices da IX Festa do Cabalo,
cincuenta mil setenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------d) A D. MANUEL SOBREDO, por limpeza de polideportivo dos Tilos, sesenta e catro
mil trinta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------e) A TELEFÓNICA, por recibos de teléfonos móbiles, cento dezaoito mil cincocentas
setenta e tres pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------f) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono móbil da Escola Obradoiro, dúas mil
duascentas noventa e sete pesetas.---------------------------------------------------------------------------g) A "TERRAZOS RIEGO", por material de construcción para obra en Vilar de Calo,
duascentas vinte e seis mil novecentas cincuenta e catro pesetas.---------------------------------------h) A "TRANSPORTES SANTIAGO FERNÁNDEZ TORRES", por viaxes de camión,
trescentas vinte e catro mil oitocentas pesetas.-------------------------------------------------------------i) A "TRANSPORTES SANTIAGO FERNÁNDEZ TORRES", por viaxes de camión,
cento corenta e dúas mil seiscentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------l) a "TRANSPORTES SANTIAGO FERNÁNDEZ TORRES", por viaxes de camión,
cento sesenta mil oitenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------m) A "INFANTILANDIA", por montaxe de parque infantil en Luou (24-08-00), cento
vintesete mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------------------n) A "GRAFINOVA", por material para curso de formación de adultos, trinta e dúas mil
catrocentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------

ñ) A "DEPORTES CANEDA", por trofeos para a Festa do Cabalo 2000, setecentas
setenta e tres mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------o) A "CEMIGA", por aparato de fax, cento vinte mil seiscentas corenta pesetas.-----------p) A "CEMIGA", por toner para fax, seis mil duascentas sesenta e catro pesetas.-----------q) A "GRAFIDEZA SL", por material de oficina, dezaseis mil cento corenta e catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------r) A " GRAFIDEZA", por material de oficina, tres mil catrocentas oitenta pesetas.--------s) A " EL CORREO GALLEGO" , por suscripción mes de agosto, tres mil oitocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------t) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación dun anuncio, tres mil setecentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a
Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:-------------------------a) Certificación única da obra " Saneamento en Rueiro de Abaixo"(Plan 2000 Ano 2000),
redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de catro millóns
novecentas noventa e nove mil pesetas.---------------------------------------------------------------------b) Certificación única da obra "Saneamento en Outeiro" (Plan 2000 Ano 2000),
redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez por importe de tres millóns
catrocentas noventa e nove mil pesetas.---------------------------------------------------------------------4.- CANALIZACIÓN EN SANTO DOMINGO.- A Comisión de Goberno aprobou por
unanimidade a aprobación do presuposto realizado polo arquitecto técnico municipal para a
canalización en Santo Domingo-Calo, que ascende á cantidade de un millón duascentas trece mil
corenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------5.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou
concede-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) A "VECIÑOS DE VILAR-TEO", para reparación de depósito de traida de auga,
trescentas cincuenta mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------6.- CONGRESO ESTATAL DE DIPLOMADOS EN TRABALLO SOCIAL.- A
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou aboa-las 25.000 pesetas ás que
ascende a matrícula do IX Congreso Estatal de Diplomados en Traballo Social e Asistentes
Sociais, que se celebrará en Santiago de Compostela os días 25, 26 e 27 de outubro de 2.000,
para que poida asistir a el a traballadora social do concello, Dª Inés Jurjo Sieira.--------------------7.-AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE CURSO
2000-2001.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou a confección das bases para a
concesión da axuda para material escolar e transporte para o curso 2000-2001.----------------------8.- CONCESIÓN DE TARXETAS DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e
demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Fernando Antonio Vázquez
Iglesias para o vehículo matrícula C- 0149-CK e a Dª Mª Elena Vázquez Abal, para o vehículo ,
non debendo aporta-los solicitantes ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------

9.- COMPRA DUNHA FONTE.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou a
compra dunha fonte, para instalar nos Tilos, por un importe de dous millóns novecentas setenta e
tres mil catrocentas setenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------10.- ENTREGA DE OBRAS.- A Comisión de Goberno dase por enterada da entrega da
obra denominada "ACONDICIONAMENTO E ENSANCHE DE PISTAS DE
CACHEIRAS-PROCELAS., VERXELES-VAAMONDE E CONSTENLA-CATRO
CAMIÑOS", realizada neste concello, co número de expediente X-3803 incluida nos Planos de
mellora de Infraestructura Rural a realizar pola Consellería de Agricultura, Gandería e Política
Agropecuaria da Xunta de Galicia, foi executada consosnte ó Proxecto aprobado o vintetrés de
abril de mil novecentos noventa e sete, e ordes da Dirección facultativa, polo órgano competente
da mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------11.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 15 DE SETEMBRO DO 2000.------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a quince de
setembro do dous mil.----------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
día.---------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "ESTUDIO TOGARIÑOS", por obsequios para a Festa da Nai 2000, duascentas
noventa e dúas mil novecentas pesetas.---------------------------------------------------------------------b) A "ESPECTÁCULOS DEZA", por alquiler e montaxe de esceario para a Festa da Nai
2000, corenta mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------------c) A D. JAVIER SEIJO FERRO, por traballos de fontanería nos colexios da Ramallosa e
Calo, trescentas oitenta e nove mil cento oitenta pesetas.------------------------------------------------d) A D. ROBERTO JESÚS BARCALA FURELOS, por prestación de servicios na
piscina dos Tilos, do 16 ó 30 de xuño de 2000, catrocentas noventa e catro mil cincocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A "MELLA CALVO SL", por materiais de construcción, duascentas cincuenta e tres
mil cento oitenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------f) A "MELLA CALVO SL", por materiais de construcción, catrocentas catro mil
trescentas corenta e sete pesetas.-----------------------------------------------------------------------------g) A "MELLA CALVO SL", por materiais de construcción, dezanove mil cento setenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------h) A "MELLA CALVO SL", por materiais de construcción, corenta e unha mil
duascentas noventa e seis pesetas.----------------------------------------------------------------------------i) A "MELLA CALVO SL", por materiais de construcción, dezanove mil cinco pesetas.-l) A "MELLA CALVO SL", por portes, corenta e seis mil catrocentas pesetas.--------------

m) A "INSA SL", por desratización e desinsectación , dezanove mil cento corenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A "MAQUINARIAS OTERO SL", por alquiler de maquinaria, trescentas trinta e catro
mil novecentas setenta e nove pesetas.----------------------------------------------------------------------ñ) A " MAQUINARIA OTERO SL", por reparación en piscina, dezaoito mil cincocentas
sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------o) A " EXCAVACIONES OVIDIO SL", por limpeza de cunetas en Faramello e San
Martiño, cento cincuenta e cinco mil catrocentas corenta pesetas.--------------------------------------p) A "EXCAVACIONES OVIDIO SL", por limpeza de cunetas e colocación de tubería
en Folgueiras , e suministro e colocación de tubería no San Martiño, duascentas setenta e tres mil
novecentas trece pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------q) A " VALDÉS NÚÑEZ SL", por combustible para vehículos municipais, cento sesenta
e unha mil trescentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------r) A "VALDÉS NÚÑEZ SL" , por combustible para vehículos municipais, vinte mil
catrocentas sesenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------s) A " AUTOCARES EXPRES DE VEA", por transporte realizado ó campamento en
Porto do Son ( 17,27 e 31 de agosto 2000), cento doce mil trescentas cincuenta pesetas.-----------t) A "GESTETNER", por material de oficina, trinta mil catrocentas cincuenta pesetas.----u) A " COPY ESTUDIO SL", por copias de planos e carpetas, tres mil duascentas
cincuenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------v) A " FERRALLA DUFER SL", por material de construcción, corenta e sete mil
cincocentas cincuenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------x) A "GÓMEZ Y FANDIÑO SL", por materiais de construcción , cento quince mil
trescentas corenta e tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------z) A " J. VILLAVERDE SA", por materiais para obras , vintecinco mil seiscentas oitenta
e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------aa) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do Centro Médico de Folgueiras,
mes de agosto, sesenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------ab) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ac) A " CAMILO CARBALLAL SL", por hormigón para Vilar de Calo, cento nove mil
catrocentas corenta e seis pesetas.----------------------------------------------------------------------------ad) A "CAMILO CARBALLAL SL", por zahorra para Casalonga-Calo, dezaseis mil
trescentas dezaoito pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------ae) A " DEPORTE GESTIÓN SL", por servicios prestados na piscina de Luou, mes de
xuño, cento sesenta e oito mil duascentas pesetas.---------------------------------------------------------af) A " DEPORTE GESTIÓN SL", por servicios prestados na piscina de Luou, mes de
xullo, oitocentas corenta e unha mil pesetas.---------------------------------------------------------------ag) A "DEPORTES GESTIÓN SL", por servicio de monitores e material didáctico para o
Campamento do concello en Porto do Son (17-08 a 31-08-00), cincocentas sesenta e dúas mil
seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------ah) A "DEPORTES GESTIÓN SL", por servicios prestados na piscina de Luou, mes de
agosto, oitocentas corenta e unha mil pesetas.--------------------------------------------------------------ai) A "MANUEL VALIÑO CALO", por materiais de construcción, duascentas cincuenta
e tres mil cento corenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------al) A "VIDRIERAS COMPOSTELA SL", por espello para estrada en Outeiro-Oza,
cincuenta e tres mil cento vinteoito pesetas.----------------------------------------------------------------am) A " DROGUERÍA Y FERRETERÍA EL SOL", por materiais para piscina,
catrocentas unha mil setecentas cincuenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------an) A " E.S. PONTEVEA SL", por combustible para vehículos munipais, corenta e cinco
mil oitocentas vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------añ) A "E.S. PONTEVEA SL", por grasa para tractor municipal, novecentas pesetas.-------

ao) A "SOGAMA", por tratamento dos RSU, mes de agosto, un millón duascentas quince
mil cento oitenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------ap) A " SEUR", por envíos a Coruña, tres mil duascentas trinta e catro pesetas.------------aq) A " GASUCLÍN", por material de limpeza, sesenta mil oitocentas noventa e catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ar) A "COREGAL SL", por servicio de recollida de papel e cartón, mes de agosto, sesenta
e dúas mil novecentas nove pesetas.----------------------------------------------------------------as) A "COREGAL SL", por servicio de recollida de papel e cartón, meses de marzo, abril
e maio 2000, duascentas tres mil seiscentas vintetrés pesetas.-------------------------------------at) A " COMERCIAL AGRIVAMA", por reparacións no tractor e desbrozadora do
concello, duascentas sesenta mil novecentas oitenta e sete pesetas.-------------------------------------au) A "MELLA CALVO SL", por materiais de construcción, oitenta e unha mil
catrocentas oitenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------av) A "MELLA CALVO SL", por materiais de construcción, oitenta e dúas mil
catrocentas vintecatro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------ax) A "MELLA CALVO SL", por materiais de construcción, cento sesenta e tres mil
oitocentas corenta e catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------az) A "MELLA CALVO SL" , por material e portes, oitenta e dúas mil corenta e unha
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ba) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, vintetrés mil setecentas
oitenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------bb) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ SL", por materiais e obras en Vilar de Calo, setenta mil
catrocentas oitenta e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------bc) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ SL", por materiais e obras en Teo e Recesende,
duascentas trinta e dúas mil setecentas sete pesetas.------------------------------------------------------bd) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ SL", por tribuna desmontable, un millón catrocentas
cincuenta e oito mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------be) A "ABOGADOS ASESORES , S. CIV.", por asesoramento xeral do concello, mes de
maio, cento cincuenta mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------------------bf) A " ABOGADOS ASESORES, S. CIV.", por asesoramento en materia urbanística,
mes de maio, cento trinta e nove mil duascentas pesetas.------------------------------------------------bg) A "ABOGADOS ASESORES S. CIV.", por asesoramento xeral do concello, mes de
xuño, cento cincuenta mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------------------bh) A "ABOGADOS ASESORES S. CIV.", por asesoramento en materia urbanística,
mes de xuño, cento trinta e nove mil duascentas pesetas.------------------------------------------------bi) A "ABOGADOS ASESORES S. CIV.", por asesoramento xeral do concello, mes de
xullo, cento cincuenta mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------------------bl) A "ABOGADOS ASESORES S. CIV.", por asesoramento en materia urbanística, mes
de xullo, cento trinta e nove mil duascentas pesetas.------------------------------------------------------bm) A "ABOGADOS ASESORES S. CIV.", por asesoramento xeral do concello, mes de
agosto, cento cincuenta mil oitocentas pesetas.------------------------------------------------------------bn) A "ABOGADOS ASESORES S. CIV.", por asesoramento en materia urbanística,
mes de agosto, cento trinta e nove mil duascentas pesetas.-----------------------------------------------bñ) A " C.E. RICARDO SL", por material para protección civil, tres mil dezaseis pesetas
bo) A " CEFIGAL SL", por materiais, obras e reparacións no colexio dos Tilos, cento
vinteséis mil seiscentas setenta e dúas pesetas.-------------------------------------------------------------bp) A " CEFIGAL SL", por materiais e reparacións nas escolas de Vaamonde e Reis,
vinteúnha mil novecentas noventa e nove pesetas.---------------------------------------------------------

bq) A "CEFIGAL SL", por materiais e reparacións na escola vella de Vaamonde, doce
mil cento setenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------br) A " INSA SL", por deratización na Urbanización Os Tilos e visitas ós colexios da
Ramallosa, Calo e Os Tilos, dezanove mil cento corenta pesetas.--------------------------------------bs) A " INVERSIONES VEMEX SL", por desbroces efectuados no mes de agosto,
oitocentas noventa e seis mil cen pesetas.-------------------------------------------------------------------bt) A "GRAFINOVA SA", por materiais de oficina, rifas, carteis e folletos para festas
municipais, un millón corenta e oito mil seiscentas noventa e oito pesetas.---------------------------bu) A D. ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN, por minuta polo recurso de casación
443/94, tres mil cincocentas pesetas.------------------------------------------------------------------------bv) A D. RICARDO GARCÍA-PICCOLI ATANES E D. BENJAMIN V. REGUEIRO
MUÑOZ, por minuta polo auto 133/98, dez mil setecentas cincuenta e nove pesetas.---------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. CARLOS VALDÉS PIÑEROA, en representación da "Sociedade Abetra", para a
segregación dunha parcela en Ramallosa-Lucí, coa obriga de executa-la segundo o proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. César de Jesús Otero Grille.---------------------------------b) A D. CARLOS VALDÉS PIÑEROA, en representación de "Sociedade Abetra", para a
demolición dunha edificación en Ramallosa-Lucí, coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:
- Executarase segundo o proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Eladio Castro
López y Otros.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Tomaranse as medidas estrictas de seguridade baixo a dirección técnica de técnico
competente.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presentará ante o concello o nomeamento de técnicos directores da mesma.---------------Neste momento sae da sala o Sr. Blanco Martínez, pasando a presidi-la sesión o Sr.
Castroagudín Valladares.--------------------------------------------------------------------------------------c) A D. ARMANDO BLANCO MARTÍNEZ, para obras menores de acondicionamento
interior dunha edificación en Cacheiras, consistentes en reposición de pavimentos interiores,
pintura en 60 m2, retellado da cuberta de 60 m2, apertura de dous ocos e acondicionamento de
fachadas de 110 m2, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación, sen
que afecten á estructura da mesma, e sen afectar á zona existente entre a aliñación oficial das
NNSS e a estrada C-541.--------------------------------------------------------------------------------------Neste momento volve a entrar na sala o Sr. Blanco Martínez, e retoma a presidencia da
sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A "ESPINA Y DELFÍN SL", para instalación de liña de media tensión, para suministro
de enerxía á depuradora de residuais a instalar en Calo, debendo realiza-las obras axustándose ó
plano de situación presentado, condicionadas á presentación do proxecto técnico e autorización
de Estructuras Agrarias correspondente.----------------------------------------------------4.- LICENCIA DE APERTURA DUN ESTABLECEMENTO - Visto o expediente
tramitado a instancia de D. RAMÓN HERMO BERMÚDEZ, en representación de "Foelca SL",
veciño de Boiro, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento
dedicado a VENTA DE APARATOS ELÉCTRICOS E DE FONTANERÍA nun local situado no
Edificio As Palomas, baixo, do lugar de Cacheiras.-------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases
do Réxime Local, de 2 de abril de 1.985, e texto refundido das disposicións legais en materia de

Réxime Local, aprobado polo R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa
correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------5.- SUBVENCIÓN.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno, acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------------------------a) Á "COMISIÓN ORGANIZADORA DAS FESTAS DE REIS", para realización de
obras na cantina do campo da festa de Reis, duascentas mil pesetas.-----------------------------------b) A "SOCIEDADE DEPORTIVA LUOU", para Trofeo Villa de Luou, cento cincuenta
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------6.-CONCESIÓN DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concede-la tarxeta
de estacionamento para minusválidos a Dª Mª TERESA LÓPEZ RIVAS, para o vehículo matrícula C- 8974-AW, non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.--------7.- MELLORAS NA URBANIZACIÓN SAN SADURNIÑO. Vistos os presupostos
presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou contratarlle a MANUEL
SOBREDO, S.C. as melloras na urbanización San Sadurniño, que a continuación se relacionan,
polos importes que tamén se citan:---------------------------------------------------------------------------a) "Reparación de rego principal", por un importe de cento vinte mil pesetas (IVE non
incluído).---------------------------------------------------------------------------------------------------------b) "Creación de rego en camiños", por un importe de catrocentas oitenta mil pesetas (IVE
non incluído).----------------------------------------------------------------------------------------------------c) "Preparación de camiños", por un importe de trescentas noventa mil pesetas (IVE non
incluído).---------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- PINTAR ESCOLAS .- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno,
por unanimidade, acordou contratarlle a CONSTRUCCIONES RARIS SL, as obras que a
continuación se relacionan, polos importes que tamén se citan:-----------------------------------------a) "Pintar no colexio da Ramallosa", por un importe de duascentas setenta e nove mil
cincocentas sesenta pesetas.(IVE incluído).----------------------------------------------------------------b) "Pintar na escola de Casalonga", por un importe de vintenove mil pesetas.(IVE
incluído).---------------------------------------------------------------------------------------------------------c) "Pinta-la escola de Francos", por un importe de catrocentas cincuenta e dúas mil
catrocentas pesetas (IVE incluído).--------------------------------------------------------------------------d) "Pinta-la escola de Campos", por un importe de catrocentas trinta e cinco mil pesetas
(IVE incluído).--------------------------------------------------------------------------------------------------e) "Pinta-la escola de Cacheiras", por un importe de duascentas setenta e dúas mil
seiscentas pesetas (IVE incluído)-----------------------------------------------------------------------------f) "Pinta-la escola de Vilariño", por un importe de trescentas oitenta e unha mil oitocentas
setenta e dúas pesetas (IVE incluído).-----------------------------------------------------------------------g) "Pinta-la escola do Aido", por un importe de duascentas oitenta e cinco mil trescentas
sesenta pesetas (IVE incluído)--------------------------------------------------------------------------------9.-SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO
LOCAL DE EMPREGO.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou solicitar á

Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, unha subvención para a
contratación dun técnico local de emprego, para o cal aprobou o conseguinte proxecto.------------10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 26 DE SETEMBRO DO 2000.----------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinteséis de
setembro do dous mil.----------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a)A "G.S.T. S.L.", por equipamento e material de audio para os estudios de emisión da
radio municipal de Teo, oitocentas mil pesetas.------------------------------------------------------------b) A "MUNDOCOPY", por material de oficina, vintenove mil cincocentas noventa e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------c) A "MUNDOCOPY", por material de oficina, corenta e oito mil catrocentas oito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza do centro médico de Folgueiras,
mes de setembro, sesenta mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------e) A "FERLIÑO", por materiais de sinalización, duascentas setenta e oito mil duascentas
oitenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------f) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por bacheo na Pedra, de Baamonde a
Campos, Penelas, Seixos, Reis, Calo, tapar bache en Vilela, zanxa no campo da festa de
Baamonde; acondicionamento e apertura de pista en Insua; camiño de Tarrio a Igrexa de
Recesende ; limpeza de escombro , rebaixado de beirarrúas e búsqueda de mangueira en Vilar de
Calo, un millón duascentas trinta e dúas mil novecentas sesenta e catro pesetas.---------------------g) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por acondicionamento da masa común de
Monte Pelado(Oza), cento vintesete mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------h) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por pavimentación de pista en Cepeda
(Oza), trescentas setenta e unha mil novecentas noventa pesetas.----------------------------------------

i) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por materiais e obras na urbanización Os
Verxeles, Vilar de Calo, Cobas e urbanización Os Tilos, duascentas noventa mil duascentas
trinta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------l) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por afirmado de pista en Pontevea (Reis),
novecentas setenta e tres mil seiscentas vintecatro pesetas.----------------------------------------------m) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por horas de pala no colexio de Calo, doce
mil cento oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------n) A " CARPINTERIA SANROFER SL", por obras no parque infantil de Recesende,
duascentas tres mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------o) A "INFANTILANDIA SL", por montaxe de parque infantil na Festa da Nai
(10-09-00), cento vintesete mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------p) A "INFANTILANDIA SL", por montaxe de parque acuático nas piscinas dos Tilos
(13-09-00), cento catro mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------------q) A "INFANTILANDIA SL", por montaxe de parque acuático nas piscinas de Luou
(14-09-00), cento catro mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------------r) A "INFANTILANDIA SL", por montaxe de parque infantil en Santa Eufemia de Oza
(17-09-00), cento vintesete mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------s) A " D. MANUEL SOBREDO", por construcción de xardíns nos Tilos e reparación de
regos, trescentas unha mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------t) A " D. MANUEL SOBREDO", por ampliación da rede de abastecemento en Ameneiro,
un millón trescentas trece mil setecentas pesetas.----------------------------------------------------------u) A "TALLERES FERNÁNDEZ SL", por alquiler de vehículos, trescentas unha mil
seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------v) A "MULTIOCIO GALICIA SL", por productos de mantemento de piscinas, trescentas
vintecatro mil noventa e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------x) A "COPY ESTUDIO SL", por fotocopias, mil cento noventa e sete pesetas.-------------z) A "COPY ESTUDIO SL", por fotocopias, mil cento vintecinco pesetas.------------------.
aa) A " CATUFE SL" , por cargas Polaroid 600, quince mil pesetas.-------------------------ab) A " CATUFE SL", por cargas Polaroid 600, revelados e copias, trinta e unha mil
setecentas corenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------ac) A "J. TEO AMATE", por materiais para obras, cento tres mil cincocentas noventa e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ad) A "J. TEO AMATE", por materiais para obras, duascentas vintecatro mil catrocentas
dez pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A " CENTRO DEPORTIVO SL" , por medallas e camisetas, cento setenta e dúas mil
catrocetas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------af) A " CENTRO DEPORTIVO SL", por material deportivo, cento sesenta e nove mil
cento quince pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------ag) A " CAMILO CARBALLAL SL", por formigón para o colexio de Calo, cento
dezaseis mil oitocentas corenta e unha pesetas.------------------------------------------------------------ah) A " CAMILO CARBALLAL SL", por formigón para o Vilar de Calo, setenta e seis
mil seiscentas doce pesetas. .----------------------------------------------------------------------------------ai) A " VSM SISTEMAS CORUÑA SA", por mantemento da fotocopiadora do xulgado,
sesenta e cinco mil catrocentas cincuenta e oito pesetas.-------------------------------------------------3.- COMPRA DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS.- A Comisión de Goberno,
por unanimidade, e vistos os presupostos presentados, acordou a compra de estructuras
prefabricadas á empresa "PRECON PREFABRICACIONES Y CONTRATAS SA" , para os
lugares que se relacionan, e polos importes que se citan:-------------------------------------------------a) Nave de Raris, por un importe de un millón cincocentas vintecinco mil pesetas (IVE
non incluido).----------------------------------------------------------------------------------------------------b) Nave de Oza, por un importe de un millón cincocentas vintecinco mil pesetas (IVE non
incluido).-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- PROVISIÓN DE FONDOS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, aprobou a
provisión de fondos a D. Manuel Martín Gómez, para a apelación de sentencia ante a Audiencia
Provincial da Coruña, por un importe de cincuenta mil pesetas.----------------------------------------5.- CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitido polo
departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª María
Dolores Casal Paseiro, quen non deberá aboar ningunha cantidade para o citado fin.---------------6.- EMERXENCIA: AXUDA PARA GARDERÍA MUNICIPAL.- Visto o informe
emitido polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a Dª Encarna
Barreiro Ceruelo, por emerxencia, a contía de 10.000 pesetas correspondentes ós días de
setembro, e a partires de outubro a contía mensual de 22.500 pesetas para a gardería municipal
para a súa filla Lúa María Ceruelo Barreiro.----------------------------------------------------------------7.-CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta do
escrito de Dª MARÍA CRISTINA MEJUTO MAGARIÑOS, nº 1753, de data 15-09-00, no que
expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Taberna situado en Florida-Rarís, do que era
titular D.José Carro Vaamonde, polo que solicita o cambio de titularidade do citado
establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de
titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a
primitiva licencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------8.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concede-las
seguintes subvencións:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Á "AGRUPACIÓN VECIÑAL CAMPOSANTO DE LUOU", a conta da subvención
anual 2000, un millón de pesetas.----------------------------------------------------------------------------b) Á "SOCIEDAD DE CAZADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TEO", a conta da
subvención anual 2.000, un millón de pesetas.-------------------------------------------------------------c) Á "SOCIEDAD DE CAZADORES DEL AYUNTAMIENTO DE TEO", para a Tirada
ó Plato 2.000, cento cincuenta mil pesetas.-----------------------------------------------------------------d) A "EQUIPO DE FÚTBOL SALA DOS TILOS", para actividades e equipamento,
cento vintecinco mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------9.- CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR E TRANSPORTE 2000/2001.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou a convocatoria das
axudas para material escolar e transporte para o curso 2000-2001, que son as seguintes:-----------a) AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR:---------------------------------------------------- 60 bolsas de 17.000 pts., para alumnos de Educación Infantil.-------------------------------- 90 bolsas de 20.000 pts. , para alumnos de Educación Primaria e 1º ciclo da ESO.-------- 85 bolsas de 35.000 pts., para alumnos de 2º ciclo da ESO, FP,BUP,COU, Bacherelato e
Estudios Universitarios.----------------------------------------------------------------------------------------Poderán ser solicitadas por aqueles veciños que estén empadroados neste concello e se
consideren con dereito á súa percepción, dacordo coas seguintes bases:-------------------------------PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN:-------------------------------------------------------Desde o día 3 ó 18 de outubro na Casa do concello ( de luns a venres, de 9:00 a 14:00 h.).
Os impresos facilítanse nas oficinas municipais.-----------------------------------------------------------

CONDICIÓNS QUE DEBEN CUMPRI-LOS SOLICITANTES:------------------------------ Estar matriculado no centro e curso para o que se solicita a axuda.--------------------------- Estar empadroado no concello na data de publicación do bando.-----------------------------DOCUMENTOS A PRESENTAR:------------------------------------------------------------------ Impreso de solicitude debidamente cuberto.------------------------------------------------------ Fotocopia do resgardo da matrícula ( ESO,BUP e Universidade).---------------------------- Fotocopia do DNI de tódolos membros da familia.---------------------------------------------- Fotocopia da declaración ou declaracións da Renda 1999; no caso de percibir outros
ingresos non suxeitos a impostos( pensións, prestacións por desemprego, salarios de
aprendizaxe...), aportaranse os certificados correspondentes.--------------------------------------------Nota: É imprescindible que figuren tódolos ingresos de cada un dos membros da unidade
familiar. Se se observa algunha omisión neste apartado a solicitude será anulada.-------------------- No caso de non te-la obriga de presenta-la declaración da Renda, declaración xurada de
tódolos ingresos anuais da familia.---------------------------------------------------------------------------- Se hai ascendentes , declaración xurada de non percibir pensió algunha, ou xustificante
do importe da mesma (certificado ou fotocopia dun recibo).--------------------------------------------- Fotocopia dos recibos da contribución rústica ou/e urbana do ano 1999.-------------------CRITERIOS PARA A CONCESIÓN.-------------------------------------------------------------- Capacidade económica familiar( renda familiar per cápita, patrimonio, nº de fillos
estudiando e niveis de estudios).------------------------------------------------------------------------------ Para alumnos do 2º curso e posteriores de FP, BUP, ESO e Universidade, fará falla un
expediente académico favorable.-----------------------------------------------------------------------------As bolsas poderanse conceder ata o límite máximo que permitan os créditos dispoñibles,
tendo carácter preferente os solicitantes con rendas máis baixas.---------------------------------------- Non percibir axudas polo mesmo concepto doutros organismos públicos.------------------CONCESIÓN DAS AXUDAS.---------------------------------------------------------------------Constituirase unha Comisión Municipal ó efecto, que estudiará e terá en conta todas e
cada unha das solicitudes, coas súas circunstancias, así como outros xuizos obxectivos
concorrentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIÓNS.------------------------------------------------------------------------------------A falsidade nos datos aportados suporá a denegación desta ou calquera axuda que poidera
outorga-lo concello para Educación. Os beneficiarios da axuda recibirán unha comunicación na
que se lles especificará a contía da axuda e o modo de face-la efectiva. Aqueles ós que se lles
denegue notificaráselle-la causa e se se consideran perxudicados, poderán presenatr recurso ante
o Sr. Alcalde contra a resolución no prazo dun mes contando a partir da data da saída da
comunicación.---------------------------------------------------------------------------------------------------b) AXUDAS Ó TRANSPORTE :-------------------------------------------------------------------PODEN SOLICITAR AXUDA Ó TRANSPORTE:---------------------------------------------- Alumnos matriculados en centros públicos de FP2, BUP, COU, ESO, Bacherelato e
Estudios Universitarios.----------------------------------------------------------------------------------------Nota: Os alumnos de BUP, COU, ESO e Bacherelato que estudien nos centros diferentes
ó Instituto de Ensinanza Secundaria de Teo e que non houberan feito a súa preinscripción neste
instituto, non terán subvención ó transporte.Si poderán solicita-la aqueles que fixeron a
preinscripción no Instituto de Teo, e que por falta de matrícula víronse forzados a estudiar noutro
centro diferente, pero non aqueles que fixeron a preinscripción e tendo praza renunciaron a ela.-PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN:-------------------------------------------------------Desde o día 3 ó 18 de outubro na Casa do concello ( de luns a venres, de 9:00 a 14:00 h.).
Os impresos facilítanse nas oficinas municipais.----------------------------------------------------------CONDICIÓNS QUE DEBEN CUMPRI-LOS SOLICITANTES:------------------------------ Estar matriculado no centro público e curso para o que se solicita a axuda.----------------- Estar empadroado no concello na data de publicación do bando.------------------------------ Realizar , polo menos, 100 viaxes durante o curso escolar en transporte público regular
ou, no caso de non existir este, en transporte alternativo.--------------------------------------------------

DOCUMENTOS A PRESENTAR:------------------------------------------------------------------ Impreso de solicitude debidamente cuberto.------------------------------------------------------ Fotocopia do resgardo da matrícula --------------------------------------------------------------- Fotocopia do DNI de tódolos membros da familia.---------------------------------------------- Fotocopia da declaración ou declaracións da Renda 1999; no caso de percibir outros
ingresos non suxeitos a impostos( pensións, prestacións por desemprego, salarios de
aprendizaxe...), aportaranse os certificados correspondentes.--------------------------------------------Nota: É imprescindible que figuren tódolos ingresos de cada un dos membros da unidade
familiar. Se se observa algunha omisión neste apartado a solicitude será anulada.-------------------- No caso de non te-la obriga de presenta-la declaración da Renda, declaración xurada de
tódolos ingresos anuais da familia.---------------------------------------------------------------------------- Se hai ascendentes, declaración xurada de non percibir pensión algunha, ou xustificante
do importe da mesma (certificado ou fotocopia dun recibo).--------------------------------------------- Fotocopia dos recibos da contribución rústica ou/e urbana do ano 1999.-------------------CRITERIOS PARA A CONCESIÓN.-------------------------------------------------------------- Capacidade económica familiar( renda familiar per cápita, patrimonio, nº de fillos
estudiando e custo do transporte).----------------------------------------------------------------------------- Distancia do domicilio familiar ó centro.---------------------------------------------------------- Necesidade de xantar na localidade de estudio por carecer de transporte.-------------------- As bolsas poderanse conceder ata o límite máximo que permitan os créditos dispoñibles,
tendo carácter preferente os solicitantes con rendas máis baixas.---------------------------------------- Non percibir axudas polo mesmo concepto doutros organismos públicos.------------------CONCESIÓN DAS AXUDAS.---------------------------------------------------------------------Constituirase unha Comisión Municipal ó efecto, que estudiará e terá en conta todas e
cada unha das solicitudes, coas súas circunstancias, así como outros xuizos obxectivos
concorrentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIÓNS.------------------------------------------------------------------------------------A falsidade nos datos aportados suporá a denegación desta ou calquera axuda que poidera
outorga-lo concello para Educación. Os beneficiarios da axuda recibirán unha comunicación na
que se lles especificará a contía da axuda e o modo de face-la efectiva. Aqueles ós que se lles
denegue notificaráselle-la causa e se se consideran perxudicados, poderán presenatr recurso ante
o Sr. Alcalde contra a resolución no prazo dun mes contando a partir da data da saída da
comunicación.---------------------------------------------------------------------------------------------------10.-COMPRA DE ABONOS DO REAL CLUBE DEPORTIVO DA CORUÑA.Dada conta do escrito do Sr. Presidente do R.C. Deportivo da Coruña, no que comunica que
están a disposición deste concello as tarxetas dos abonos que dan dereito á entrada gratuita de
cincuenta nenos dúas veces na temporada de Liga, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda comprar tres tarxetas de abono, o prezo das cales é de sesenta e unha mil
setecentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------11.- SINATURA DE CONVENIO CON R CABLE Y TELECOMUNICACIONES
GALICIA SA.- Dada conta do modelo de convenio para implantación de infraestructuras de
telecomunicacións entre R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA SA e este concello,
en virtude do cal se pacta o seguinte:------------------------------------------------------------Primeiro.- As partes acordan que, a partir da firma deste convenio, R modifique a
execución das súas canalizacións e a mesma teña lugar conforme ás condicións técnicas que se
recollen no Anexo 1 deste documento.-----------------------------------------------------------------------

Segundo.- O Concello comprométese a sufraga-los custos adicionais que se produzan a R
con motivo da modificación das condicións de execución das infraestructuras e canalizacións de
R. O importe destes costes figura detalado en Anexo 1.--------------------------------------------------A Comisión de Goberno acorda, por unanimidade, acepta-lo modelo de convenio e os
anexos que figuran no expediente, e facultar ó Sr. Alcalde para a firma do convenio.---------------12.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

.
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 10 DE OUTUBRO DO 2000.-------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a 10 de Outubro
do dous mil.----------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "CONSTRUCCIONES RARIS SL", por pintar no centro médico dos Tilos, cento
quince mil setecentas sesenta e oito pesetas.---------------------------------------------------------------b) A "CEFIGAL SL", por reparacións e materiais nos centros de saúde de Pontevea,
Cacheiras e Os Tilos, catrocentas sesenta e oito mil duascentas cinco pesetas.-----------------------c) A "VAZQUEZ PARAMA SC", por reparacións e materiais para centros de saúde de
Calo, Pontevea e Cacheiras, cincocentas corenta e unha setecentas vinte pesetas.--------------------d) A "JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE", por traballos de carpintería na
Gardería Municipal dos Tilos, duascentas vintesete mil trescentas sesenta pesetas.------------------e) A "JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE", por traballos de carpintería no colexio
dos Tilos, trescentas cincuenta e unha mil catrocentas oitenta pesetas.---------------------------------f) A "E.S. GALURESA", por gasoleo para vehículos antiincendios, tres mil duascentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A "LOBELLE SL", por franquicia de seguro de reparación de vehículo antiincendios,
cincocentas oitenta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------h) A "COPY ESTUDIO SL", por fotocopias, mil trescentas pesetas.-------------------------i) A " LIBRERÍA PAPELERIA BOO", por fotocopias, tres mil cincocentas oitenta e catro
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------l) A "COMERCIAL SILVA SANTIAGO SL", por materiais para beirarrúas de Vilar e
Calo e Raris, cento corenta e unha mil novecentas pesetas.---------------------------------------------m) A " E.S. PONTEVEA SL", por gasoleo para vehículos municipais, trinta e unha mil
cen pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

n) A "COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS SL", por actualización e depuración do
Padrón de Urbana, oitocentas setenta e oito mil setecentas pesetas.--------------------------------o) A Dª PILAR MENDOZA, por limpeza do local da policía, meses de xuño, xullo,
agosto e setembro, corenta e seis mil catrocentas pesetas.------------------------------------------------p) A " JAIME BLANCO PAZOS", por colocación de once cloradores de auga en escolas
e colexios, e cincuenta litros de cloro, duascentas sesenta e unha mil seiscentas vinte pesetas.----q) A " CARPINTERIA SANROFER SL", por reparacións e materiais para zona infantil
en San Sadurniño, trescentas noventa e catro mil catrocentas pesetas.---------------------------------r) A "CEMIGA", por mantemento fotocopiadora, trinta mil duascentas dezaseis pesetas.-s) A "CEMIGA", por mantemento fotocopiadora, dezanove mil noventa e unha pesetas.-t) A " SONIDO E IMAGEN", por proxeccións realizadas en Teo os días 21, 22 e 30 de
agosto de 2000, noventa e seis mil duascentas dez pesetas.----------------------------------------------u) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por servicio co seu taxi de Luou a Betanzos e
volta, para departamento de servicios sociais, nove mil pesetas.----------------------------------------v) A "ESPINA Y DELFIN SL", por traballos realizados nas obras de "Suministro e
Instalación de tubería de abastecemento e recollida de pluviais en zonas afectadas pola obra de
saneamento de Teo e Milladoiro", un millón cincuenta e tres mil duascentas cincuenta e unha
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------x) A " LIMPIEZAS EL POLÍGONO SL", por limpeza da gardería dos Tilos, sesenta e
unha mil catrocentas oitenta pesetas.------------------------------------------------------------------------z) A "BOLETIN OFICIAL DE GALICIA", por inserción de anuncio, vintecatro mil
novecentas oito pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------aa) A D. JULIO HERBELLA ALVAREZ, por servicios co seu taxi de Francos ó Hospital
Gil Casares e volta, para departamento de servicios sociais, tres mil pesetas.-------------------------ab) A "ILUMINACIONES SOUTO SL", por colocación de megafonía no pabellón
municipal de Silleda, en viaxe ó santuario do Corpiño, cento catro mil catrocentas pesetas.-------ac) A " ILUMINACIONES SOUTO SL", por colocación de megafonía e bocinas en Festa
do Cabalo 2000, cento cincuenta e seis mil seiscentas pesetas.-----------------------------------ad) A "ILUMINACIONES SOUTO SL", por colocación de megafonía en Festa da Nai
2000, cento dezaoito mil trescentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------ae) A "ILUMINACIONES SOUTO SL", por colocación de megafonía na clausura da
piscina dos Tilos, setenta e unha mil novecentas vinte pesetas.-----------------------------------------af) A "ILUMINACIONES SOUTO SL", por colocación de megafonía na clausura da
piscina de Luou, oitenta e tres mil cincocentas vinte pesetas.--------------------------------------------ag) A "ILUMINACIONES SOUTO SL", por colocación de megafonía na Festa da
Terceira Idade 2000, cento dezaoito mil trescentas vinte pesetas.---------------------------------------ah) A "AUDASA", por peaxes, mil trinta e tres pesetas.----------------------------------------ai) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, catro mil novecentas vintetrés
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------al) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono do centro médico de Cacheiras, cinco mil
trescentas noventa e catro pesetas.---------------------------------------------------------------------------am) A TELEFÓNICA, por teléfono da policía local, vintenove mil trinta e seis pesetas.--an) A TELEFONICA, por teléfono da escola obradoiro, dúas mil novecentas trinta e dúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ao) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, seis mil corenta e catro pesetas.-ap) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono móbil da Escola Obradoiro, dúas mil
duascentas noventa e sete pesetas.---------------------------------------------------------------------------aq)A TELEFÓNICA, por recibos dos móbiles municipais, cento unha mil dezasete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ar) A "GÓMEZ Y FANDIÑO SL", por materiais para obras, oitenta e unha mil
catrocentas cincuenta e oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------as)A " GÓMEZ Y FANDIÑO SL", por materiais para obras, trinta e seis mil cincocentas
noventa e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------

at) A RETEVISIÓN, por Internet da policía local, período xullo-agosto, sete mil
setecentas noventa e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------au) A "RESTAURANTE CASA PATIÑO", por comida do tribunal examinador da praza
de traballadora social do concello, vinte mil catrocentas trinta e sete pesetas.------------------------av) A "GESECO" , por recollida de RSU, mes de setembro, tres millóns setecentas
cincuenta e cinco mil oitocentas sesenta e nove pesetas.-------------------------------------------------ax) A "GESTORÍA DE LA TORRE, SL", por traballos realizados para o concello,
cincuenta e nove mil trescentas noventa e dúas pesetas.--------------------------------------------------az)A TELEFÓNICA, por fax da consistorial, dúas mil duascentas cincuenta e sete pesetas
ba)A TELEFONICA, por teléfono da consistorial, duascentas vinteúnha mil setecentas
oitenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------bb) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do centro médico de Calo, dúas mil
novecentas sesenta e tres pesetas.----------------------------------------------------------------------------bc) A "NEUMATICOS VAZQUEZ", por mantemento de tractor e desbrozadora
municipais, trinta e catro mil duascentas sesenta e seis pesetas.-----------------------------------------bd) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por mantemento furgoneta municipal, dezasete mil
setecentas sesenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------be) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS SL", por productos de alimentación para
departamento de servicios sociais, cento tres mil seiscentas corenta e catro.--------------------------bf) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS SL", por auga e productos de limpeza para
colexios, sesenta e catro mil novecentas oitenta e catro pesetas.----------------------------------------bg)A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS", por roupa de traballo para obreiros
municipais, trinta e seis mil setecentas corenta e cinco pesetas.-----------------------------------------bh) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS", por productos de limpeza para piscina de
Luou, tres mil catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------bi) A "ALBACOPI", por cartuchos de impresión, sesenta mil cincocentas seis pesetas.---bl) A "CEFIGAL", por colocación dun calentador na escola vella de Vaamonde,
cincuenta e dúas mil setecentas corenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------bm) A "PRECON" , por importe establecido en contrato formalizado ó efecto, por
suministro de estructura de cuberta de nave de Lucí, un millón cento setenta e sete mil
catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------bn) A " THYSSEN BOETTICHER SA", por mantemento do ascensor da gardería
municipal, corenta e sete mil catrocentas corenta e tres pesetas.----------------------------------------bo) A " COMERCIAL AGRIVAMA SL", por reparación e materiais para desbrozadora
municipal, cento cincuenta e seis mil cento corenta e tres pesetas.--------------------------------------bp) A " COREGAL SL", por servicio de recollida de papel e cartón, mes de setembro,
cento catro mil cincocentas vintetrés pesetas.--------------------------------------------------------------bq) A " J. VILLAVERDE SA", por cinta de baliza, catrocentas corenta e trés pesetas.----br) A " CAMILO CARBALLAL SL", por formigón para Rarís, cento corenta mil
duascentas nove pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------bs) A " CAMILO CARBALLAL SL", por formigón para Ramallosa, sesenta e dúas mil
cincocentas oitenta e sete pesetas-----------------------------------------------------------------------------bt) A " CAMILO CARBALLAL SL", por formigón para Ameneiro,doce mil cincocentas
sesenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------bu) A "VIDRIERAS COMPOSTELA", por materiais para colexio da Ramallosa, cento
vinte mil oitocentas sesenta e nove pesetas.----------------------------------------------------------------bv) A " AUTOCARES EXPRES DE VEA SL", por servicio de transporte para Festa da
Terceira Idade, duascentas trinta e dúas mil cento noventa pesetas.-------------------------------------

bx) A " AUTOCARES EXPRES DE VEA SL", por servicio de transporte para Festa da
Nai, duascentas trinta e dúas mil cento noventa pesetas.-------------------------------------------------bz) A " INSTALACIONES ELECTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por cambio da
liña eléctrica na estrada de Vilar de Calo, materiais e man de obra, un millón cento dezaseis mil
seiscentas oitenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------ca) A "INSTALACIONES ELECTRICAS MANUEL FERNANDEZ " , por instalación
dun cadro de alumeado en Cacheiras, materiais e mans de obra, oitocentas oito mil novecentas
dez pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------cb) A " INSTALACIONES ELECTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por ampliación
do alumeado público na urbanización "As Palomas", un millón cincocentas corenta e cinco mil
seiscentas oitenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------cc) A "INSTALACIONES ELECTRICAS MANUEL FERNANDEZ", por poste e farola
de A.P. rotos por un vehículo en Casal de Reis, cento catro mil setenta e cinco pesetas.------------cd) A " RADIO POPULAR SA-COPE", por programa radiofónico, cincuenta e oito mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ce) A " CARPINTERIA DE ALUMINIOS GALICIA SL", por obras en centro médico de
Calo e local cultural de Teo, vinteseis mil novecentas noventa e seis pesetas.----------------------cf) A " PEYCAR PONTEVEDRA SL", por prendas de confección para policía local,
vinteseis mil cen pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------cg) A " VALDÉS NÚÑEZ SL", por combustible para vehículos municipais, doce mil
novecentas trinta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------ch) A " VALDÉS NÚÑEZ SL", por combustible e recambios para vehículos municipais,
oitenta e dúas mil seiscentas noventa e tres pesetas.-------------------------------------------------------ci) A "VALDÉS NÚÑEZ SL", por combustible para vehículos municipais, corenta e unha
mil oitocentas trinta pesetas.----------------------------------------------------------------------------cl) A " VALDÉS NÚÑEZ SL", por combustible para vehículos municipais, dezaoito mil
seiscentas trinta e catro pesetas.------------------------------------------------------------------------------cm) A "VALDÉS NÚÑEZ SL" , por combustible para vehículos municipais, vintedúas
mil setecentas cincuenta e tres pesetas.----------------------------------------------------------------------cn) A "VALDÉS NÚÑEZ SL" , por combustible para vehículos municipais, vintetrés mil
dezaoito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------co) Á " PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS DOS TILOS", por gastos de
mantemento da Gardería dos Tilos e Axencia de Lectura dos Tilos, periodo de abril a
setembro,duascentas vintedúas mil trescentas noventa e oito pesetas.----------------------------------cp) A " FERLO ", por un sinal e un trípode, once mil duascentas cincuenta e dúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cq) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ SL", por materiais e reparacións en Vilar de Calo, Reis,
Teo, Lucí, Oza, colexio de Calo, Os Tios, Parque Montouto, Lampai, Raris, centro médico de
Calo e polideportivo da Ramallosa, trescentas noventa e sete mil novecentas trinta e nove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cr) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por apertura de zanxa para muro no campo
da festa de Vilariño e obra no polideportivo "Pontevella" de Pontevea, cincuenta e seis mil
oitocentas corenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------------cs) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por asfaltado do acceso á piscina de Luou,
asfaltado do acceso ó campo da festa de Recesende, asfaltado e ampliación da pista de Paredes a
Cachóns e reforzo da pista de Recesende ó Instituto, tres millóns catrocentas cincuenta e nove
mil setecentas oitenta e seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------ct) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por reducción de beirarrúa para
aparcamento en urbanización "As Palomas" de Cacheiras, un millón trescentas once mil
seiscentas cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------cu) A " MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por bacheo en zanxas de alcantarillado na
Pedra; bacheo da estrada da Deputación a Guldría, estrada da Deputación a Pedrouso, estrada da
Deputación a Vilar (Cacheiras), pista no Sisto, pista na Torre, pista de Procelas a Tras do Eixo,

Os Tilos, pistas de Caxade a Nespereira e Caxade a Aido; bacheo de Rivas a límite con S.
Xulián, sobreancho en Tras do Eixo, Coto (Vaamonde), tapar zanxa nos Verxeles; bacheo en
ponte de Gondelle, asfaltado en campo da festa de Vilariño, Procelas, Socastro e Vilar de Calo,
un millón oitocentas noventa e oito mil novecentas vinte pesetas.--------------------------------------cv) A " MARTÍNEZ MONTES E HIJOS SL", por canalización en Santo Domingo, un
millón duascentas trece mil corenta e nove pesetas.-------------------------------------------------------cx) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por colocación de tubos en Tras do Eixo,
apertura de zanxa en Rarís, canalización en Santo Domingo, cento noventa e catro mil dez
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cz) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por obras no colexio de Calo, trinta e sete
mil setecentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------da) A " MARLO SC", por marquesiña para parada de autobús de Ramallosa, cincocentas
corenta e sete mil cincocentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------db) A "MARLO SC", por marquesiña para Ameneiro, seiscentas once mil trescentas vinte
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------dc) A " MARLO SC", por retirada e traslado de marquesiña de Ameneiro a Tribaldes,
reposición de cristal e instalación de canelón; instalación de canelón en marquesiña de Vilariño;
rótulo adhesivo para centro sociocultural de Teo; reparación de marquesiña en Solláns, cento
catro mil setecentas noventa e catro pesetas.---------------------------------------------------------------dd) A " COPY ESTUDIO SL", por fotocopias de planos e carpetas, nove mil corenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------de) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, sesenta e sete mil
oitocentas corenta e oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------------df) A "CIBER TEO INFORMÁTICA", por material informático para policía local, tres
mil novecentas noventa pesetas.-----------------------------------------------------------------------------dg) A "ARCHY&SIGA", por ordenador e impresora para Oficina Municipal de
Información ó Consumidor , trescentas trinta e dúas mil trecentas corenta pesetas.------------------dh) A "ARTE INDONESIO", por fabricación de vintetrés sillóns tallados para o salón de
plenos, tres millóns trescentas trinta e cinco mil pesetas.-------------------------------------------------di) A D.RICARDO GARCÍA - PICCOLI ATANES E BENJAMIN VICTORINO
REGUEIRO MUÑOZ, por honorarios do Auto 313/99(Xuizo de Cognición), seguidos por D.
Manuel Carneiro Gallego e outros contra o concello de Teo e D. Adolfo Mata Márquez, vintesete
mil novecentas setenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A "UNEDA SL", para construcción de dous edificios de 28 vivendas, locais e
sotarregos en Montouto, debendo edificalos suxeitándose estrictamente ó proxecto preentado,
redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, e cumplri-las seguintes condicións:--------- Construir dacordo co proxecto presentado, debendo nomear técnico director das mesmas
antes do inicio das mesmas.------------------------------------------------------------------------------------ Conectar a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto que
indique a compañía concesionaria Aquagest, usando rede separativa para pluviais e fecais.-------- Urbaniza-lo fronte das edificacións e vías, segundo planta aprobada no Estudio de
Detalle e Proxecto de Urbanización, antes da execución das obras de edificación, segundo acordo
da Comisión de Goberno.--------------------------------------------------------------------------------------- Tramita-lo expediente para a apertura do garaxe situado no sotarrego do edificio.---------

- Adapta-las edificacións en todo o seu perímetro á altura máxima permitida pola
ordenanza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Situa-las edificacións na cota referencial da estrada C-541, e cumprirá as condicións de
aliñacións oficiais das normas subsidiarias.----------------------------------------------------------------- Adapta-las edificacións, viais e espacios públicos ó Decreto 35/2000 de supresión de
barreiras arquitectónicas.--------------------------------------------------------------------------------------Tamén deberá aporta-la documentación seguinte:------------------------------------------------1.- Escritos a que fai referencia o artigo 40 do Regulamento de Xestión Urbanística
garantindo a execución das obras de urbanización e non utilización das edificacións ata a
recepción das mesmas.-----------------------------------------------------------------------------------------2.- Aportarase aval polo valor total do custo de urbanización que se valora na memoria de
urbanización que será recollida no proxecto de urbanización.-------------------------------------------3.- Formalizará as cesións aprobadas no Estudio de Detalle e Proxecto de Compensación
dos espacios públicos de dotacións e viais, segundo o artigo 180.3 do Regulamento de Xestión
Urbanística, dacordo co procedemento legalmente establecido.-----------------------------------------b) A D. JOSE RICARDO VENTOSA SIXTO, para construcción dunha vivenda
unifamiliar na súa finca de Loureiro, parroquia de Luou, debendo edificala suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira.-----c) A D. PABLO ARES CAO E Dª MARÍA ÁNGELES LAGO, para construcción dunha
vivenda unifamiliar na súa finca de Florida, parroquia de Reis, debendo edificala suxeitándose
estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Francisco Javier Fernández
Echeverría.------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. JOSE ANTONIO MATA COBAS, para construcción dunha vivenda unifamiliar
na súa finca de Solláns, parroquia de Calo, debendo construila axustándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Antonio Hernando Ezquerra.--------------e) A D. MIGUEL RODRIGUEZ BARRIO, para construcción dunha vivenda unifamiliar
na súa finca de Sebe, parroquia de Cacheiras, debendo construila axustándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Ovidio Juanes Cacho.-----------------------------f) A D. MANUEL LORENZO VAZQUEZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar,
na súa finca de Sebe, parroquia de Cacheiras, debendo construila axustándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado por Cid-Rivadulla arquitectos.-----------------------------------------g) A Dª MARIA DEL CARMEN BLANCO SEOANE, para acondicionamento da
vivenda unifamiliar situada en Cacheiras e substitución de fosa séptica, debendo realiza-las obras
sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que afecten á estructura desta, e debendo
nomear un técnico director das obras referidas a instalacións a renovar, e en caso de afectaren á
estructura da edificación, presentará previamente proxecto técnico das mesmas.--------------------h)LEGALIZACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR.- Visto o escrito presentado por D.
JOSE BARRIL RODRIGUEZ e Dª BEATRIZ BARRIL ROMERO, para legalización de
construcción iniciada ó amparo da licencia concedida o 17 de xaneiro de 1.990, para galpón de
50 m/2, e aberto expediente de paralización por construcción de obras non coincidentes coa
licencia, con apariencia de vivenda unifamiliar, e unha vez presentada documentación
complementaria do proxecto técnico presentado inicialmente, redactado polo arquitecto D. J.
Morenas Aydillo, aportando escrituras de propiedade de recente adquisición para acada-la
superficie mínima da ordenanza de solo non urbanizable, e cumplimento das condicións de
configuración da parcela a efectos da forma da propiedade,(documentos aportados en escrito nº
1586 do 22-08-00), en obra situado en Folgueiras, parroquia de Calo, deberá contar coas
autorizacións que fosen procedentes dacordo coa lexislación vixente, terase en conta o capítulo
I.- Licencias urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro polo que se aproba o
Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de
Galicia ( Lei 1/1997), e darase cumprimento do resto das condicións necesarias para soluciona-lo
expediente aberto sobre infracción urbanística, que desde o punto de vista técnico queda resolto.i) A D. RAMIRO VÁZQUEZ TEO, para construcción dunha rampa de 5 mts. para acceso

á súa finca, nº 237 de Procelas, na parroquia de Cacheiras, coa obriga de cumpri-las seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Instalar unha tubería de 40 cm. de diámetro separada 4.50 m. do eixe da pista.------------- Situar o pavimento nivelado na mesma altura que o firme da pista entre o borde desta e
o cerramento da finca.------------------------------------------------------------------------------------------l)A D. ROGELIO PEROL AMBRUÑEIRAS, para reparación da cuberta de superficie
120 m/2 da súa vivenda, situada na finca nº 1089 de Ameneiro, na parroquia de Calo, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que afecten á estructura desta.-m) A D. CLEMENTE F. SEOANE CAO, para repara-la cuberta de superficie 63 m/2 da
súa vivenda, situada en Igrexa nº8, parroquia de Calo, debendo cumpri-las seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- As obras terán o carácter de menores, segundo o Decreto 28/1999, de Disciplina
Urbanística, de xeito que non se modificará o volume actual da vivenda, e as obras non afectarán
á estructura da mesma.-----------------------------------------------------------------------------------------n) A D. ANSELMO RODRIGUEZ LOPEZ, para repara-la cuberta da súa vivenda de
superficie 70 m/2, situada en Galanas, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que afecten á estructura desta.--------------------------o) A D. RAMIRO SÁNCHEZ LÓPEZ, para repara-la cuberta da súa vivenda de
superficie 300 m/2 , situada en Bustelo, parroquia de Luou, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que afecten á estructura desta.--------------------------p) A D. JOSÉ F. VALDÉS PEREIRAS, para repara-la cuberta do alpendre de 15 m/2,
situado na finca nº 20 de Agromaior, parroquia de Teo, debendo realiza.las obras sen modifica-l
o volume actual da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------------------------q) A D. CARLOS IGLESIAS SÁNCHEZ, para repara-la cuberta da vivenda de superficie
50 m/2, situada en Vilar de Francos, parroquia de Calo, debendo realiza-la obra sen modifica-lo
volume actual da vivenda , e sen que afecten á estructura desta.----------------------------------------r) A Dª. DOLORES VAAMONDE MOSQUERA, para pequenas obras de conservación e
reparación da cuberta da edificación existente de 90 m/2, situada en Pazo-Bouñou, parroquia de
Rarís, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á
estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------------------s) A D. RAMIRO DEVESA PARAJÓ, para reparacións mínimas da cuberta (para evitar
humidades) no galpón de 72 m/2 existente no nº 19 de Santo Domingo, parroquia de Calo,
debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que afecten á
estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------------------t) A Dª. VICTORIA BLANCO CONSTENLA, para facer pequenas obras de reparación
da cuberta (para evitar humidades) no cuberto existente de 32 m/2 , situado en Constenla,
parroquia de Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e
sen que afecten á estructura desta.----------------------------------------------------------------------------u) A D. MANUEL MATA FERNÁNDEZ, para cubrir terraza (por entrada de auga) en 30
m/2, situada no nº 355 de Fontenlo, parroquia de Teo, coa obriga de cumpri-las condicións
xenéricas de luces e vistas sobre posibles lindeiros, e farase con estructura sinxela que non afecte
á estructura da edificación.------------------------------------------------------------------------------------v) A D. JOSÉ M. CEBEIRO FERNÁNDEZ, para restauración de cerre con postes e tela
metálica e 35 ml., entre lindeiros, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca da horta da
súa casa, situada en Penelas, parroquia de Cacheiras, debendo dar cumprimento ás condicións
xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de
fábrica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------x) A D. ROGELIO E JOSÉ CONDE RIVERA, para rasanteo e nivelación de terras de 50
m/3, na finca nº 503 e 505 de Pontevea, parroquia de Reis, coa obriga de respetar o sistema de

drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, respetando a zona lindante de protección de
canles.------------------------------------------------------------------------------------------------------------z) A D. ANTONIO CRUCES NOGUEIRA, para movemento de terras de 50 m/3, para
replanteo e nivelación de terras na finca situada en Galanas, parroquia de Calo, coa obriga de
respetar o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e repoñendo a capa
superficial destinada a igual uso do actual.-----------------------------------------------------------------aa) A Dª MARÍA LOURDES CARDOSO PAZOS. para construcción de cerre da finca nº
211 de Campos, parroquia de Teo, que por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta
proxecto técnico redactado por D. Juan Pombo Couselo, e coa obriga de cumpri-las seguintes
condicóns:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Executa-las obras dacordo co proxecto técnico presentado.------------------------------------ Dar cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumpri-las esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das citadas
Normas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 3.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista, e polo linde da finca nº 209.---------------------------------------------------ab)A Dª MARIA VIEIRO SEGADE, para construcción de anexo garaxe a nave existente,
e acondicionamento de terreo para aparcamento en Montouto, parroquia de Cacheiras, debendo
realiza-la obra axustándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola técnica Dª
Beatriz N. Diaz Rodriguez, e debendo retranquearse 3 mts. a lindeiros e respetarse a aliñación
actual respecto a vía pública.----------------------------------------------------------------------------------ac) A Dª ANA MARIA DOLORES VAZQUEZ IGLESIAS, para rehabilitación de local
anexo a vivenda, e construcción de cerramento, na finca situada en Igrexa, parroquia de Luou,
debendo realiza-las obras axustándose estrictamente ño proxecto presentado, redactado polo
arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, e debendo cumpri-las condicións da Excma.
Deputación Provincial de A Coruña, tanto para a rehabilitación como para o cerramento.---------ad) A D. DOMINGO CASTIÑEIRAS VIQUEIRA, par construcción de galpón para usos
agrícolas de 40 m/2, na finca nº 194 de Vilar de Calo, paroquia de Calo, debendo axustarse ás
seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 5 mts a lindeiros e 8 mts o eixe da pista.--------------------------------------- Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxetivas,
para solo non urbanizable NU (modalidade I), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4, 00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2, 30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxetiva, cunha ocupación máxima de ata un
1 % da parcela neta e un límite de 40, 00 m/2.-------------------------------------------------------------ae) A Dª. OTILIA SOUTO TATO, para construcción dun alpendre de 25 m/2, na finca nº
350 de Outeiro, parroquia de Oza, coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------------- Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 6 mts. o eixe da pista.------------------------------------- Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxetivas,
para solo non urbanizable NU (modalidade I), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4, 00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2, 30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxetiva, cunha ocupación máxima de ata un
1 % da parcela neta e un límite de 40, 00 m/2.-------------------------------------------------------------af) A D. JOSÉ E. VALDÉS PEREIRAS, para construcción dun galpón, de 26 m/2
auxiliar de edificación existente, na finca nº 20 de Agromaior, parroquia de Teo, coa obriga de
cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 6 mts. o eixe da pista.------------------------------------- Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxetivas,
para solo non urbanizable NU (modalidade I), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4, 00 m. e unha altura máxima de cornixa non

superior a 2, 30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxetiva, cunha ocupación máxima de ata un
1 % da parcela neta e un límite de 40, 00 m/2.-------------------------------------------------------------ag) A Dª MARIA DEL CARMEN CADENAS PÉREZ E OUTRAS, para agrupación e
segregación das parcelas nº 1003, 1005 e 371 das parroquias de Calo e Luou, situadas en
Montouto, para subdivisión en dúas, debendo realiza-la segregación dacordo co proxecto
presentado, asinado polo arquitecto D. Óscar Andrés Quintela e outra.--------------------------------ah) A Dª MARIA JOSEFINA DIAZ RIOS, para segregación da finca nº 1256 do plano de
concentración parcelaria de Cornide, na parroquia de Calo, debendo axustarse estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo técnico D. Jesús Naveira Pequeno.------------------------------ai) A Dª MARIA LAURA REY SEOANE, para segregación da finca nº 710 do plano de
concentración parcelaria de Recesende, situada en Vilanova, debendo realiza-la segregación
axustándose estrictamente ó proxecto presentado, realizado polo técnico D. Jesús Naveira
Pequeno, e condicionada á agrupación da finca matriz coa finca lindante da mesma propiedade.-al) A Dª JOSEFINA D. BARREIRO BLANCO, para segregación das fincas nº 1082, do
polígono 2 do plano de concentración parcelaria de Cacheiras, situada en Pedrouso, debendo
axustarse estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo técnico D. José Luis Martínez
Vázquez.---------------------------------------------------------------------------------------------------------am) A D. M. BALDOMERO BUDIÑO ALVAREZ, para a segragación das fincas nº 301
do plano de concentración parcelaria da parroquia de Rarís, debendo axustarse estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo técnico D. Juan Pinto Tasende.-----------------------------------4.- DENEGACIÓN DE LICENCIA DE OBRAS.- Visto escrito de CALO GALANAS
SL, nº 790 , de data 05-05-00, no que solicita licencia para construcción dun edificio de vivendas
en Galanas, parroquia de Calo, acompañando proxecto básico e de execución redactado por Cid
-Rivadulla arquitectos S.L., a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda denega-la licencia
que se solicita porque a nomeada obra non cumple as condicións da ordenanza URTA, referidas
a fondo máximo da edificación e aliñacións oficiais previstas na zona, segundo as Normas
Subsidiarias vixentes, aprobadas o 19 de agosto de 1.996, e publicadas no B.O.P. nº 250 de 30 de
outubro de 1.996.-----------------------------------------------------------------------------------------------5.-SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concedé-las seguintes subvencións:--------------------------------------------------------------------------a) A "AGRUPACIÓN DEPORTIVA EL CORREO GALLEGO", para axuda de trofeos e
material, sesenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------b)A "CENTRO CULTURAL A PONTE VELLA", a conta da subvención anual 2000, un
millón de pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------c) A " CENTRO CULTURAL ROSALIA DE CASTRO", a conta da subvención anual
2.000, un millón de pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------6.- CONCESIÓN DE TROFEO PARA COMPETICIÓN DE AEROMODELISMO.A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda conceder unha metopa como trofeo ,
solicitado polo Club Estela R.C. para o gañador do "IX Festival de Aeromodelismo Concello de
Teo", que se celebrará o vindeiro 15 de outubro.----------------------------------------------------------7.- RENOVACIÓN DE CONTRATO DA FOTOCOPIADORA DO XULGADO.Visto escrito da empresa "VSM CANON", a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
renovarlle-lo contrato de mantemento da fotocopiadora Canon NP-1550 nº UAH35490 do
Xulgado de Paz, para o que ofertan un abono de 32.765 Ptas+IVE, como complemento do

contrato que actualmente teñen co concello, quedando a máquina, con estas condicións, cuberta
na súa totalidade.------------------------------------------------------------------------------------------------8.- RENUNCIA DE TELEFÓNICA A LICENCIA DE OBRAS.- A Comisión de
Goberno, dada conta do escrito de TELEFONICA, nº 1865, do 02-10-00, acorda acepta-la
renuncia da empresa á licencia concedida o 03-07-00 para prolongación de canalización pola
estrada C-541, en Ramallosa, parroquia de Luci.----------------------------------------------------------9.- REPARTO DE ALIMENTOS .- A Comisión de Goberno dase por enterada do
reparto de alimentos entregados pola Cruz Vermella neste concello en outubro de 2000, e dá a
súa conformidade ó reparto realizado polo departamento de servicios sociais.-----------------------10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 16 DE OUTUBRO DO 2000.----------------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a dezaseis de
outubro do dous mil.------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos cinco membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Escusa a súa asistencia o concelleiro D.
Urbano Ouro Calvelo.----------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CERTIFICACIÓN DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes no expediente, a
Comisión de Goberno acordou aproba-la seguinte certificación de obras:-----------------------------a) Certificación única da obra " Proxecto básico e de Execución Ampliación Casa
Consistorial (Fase II ) Teo", redactada pola arquitecta técnica Dª Brígida García Couto, por un
importe de cinco millóns de pesetas.--------------------------------------------------------------------------

3.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 18 DE OUTUBRO DO 2000.-------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a dezaoito de
outubro do dous mil.------------------------------------Sendo as dez horas e trinta minutos, e baixo
a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a
Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
seis membros que a compoñen e que se citan na
marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria
supletoria convocada para este día.-------------------Excusa a súa asistencia o concelleiro D.
Urbano Ouro Calvelo.----------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "TRESGA SL", por curso de extinción de incendios forestais á brigada
municipal(31-07-00 e 1-08-00), cen mil pesetas.----------------------------------------------------------b) A "AGRUPACIÓN DE DEPORTISTAS VETERANOS", por gastos de arbitraxe de
fútbol sala correspondentes ás temporadas 98-99 e 99-00, cento trinta e nove mil pesetas.---------c) A "GESTETNER", por papel para fotocopiadora, trinta e dúas mil catrocentas oitenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por desbroces en zona deportiva
de Sta. Maria, Gondelle a Ramallosa, e Paredes a Florida, trescentas corenta e tres mil
novecentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------e) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por desbroces en zona de
Chaodorrío, Pite, Cachóns, Agoso a Vilanova, Agoso a Sta. Eufemia, e Rivas, trescentas doce
mil duascentas setenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------f) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por desbroces en Eo dos Ferreiros,
Eo dos Menecos e Os Verxeles, catrocentas dúas mil seiscentas noventa e catro pesetas.----------g) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por desbroces en zona de Os
Verxeles a Raxó, Castres a Cepeda, e A Hermida, duascentas trinta e catro mil oitocentas corenta
e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------h) A "SOGAMA", por tratamento dos RSU, mes de setembro, un millón duascentas trinta
e sete mil duascentas noventa e tres pesetas.---------------------------------------------------------------i) A " VSM CANON", por mantemento da fotocopiadora do Xulgado de Paz, once mil
seiscentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------l) A " BAR SANTA EUFEMIA", por consumicións colaboradores na Festa da Nai 2000,
sete mil duascentas cincuenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------m) A " MARKDIS S.L.", por papel A-4, cincuenta e dúas mil duascentas pesetas.----------

n) A "GALICIA MEDIA", por publicación en "La Voz de Galicia" dun anuncio sobre
"Calo Galanas S.L.", trece mil novecentas vinte pesetas.-------------------------------------------------o) A "GALICIA MEDIA", por publicación en " La Voz de Galicia" dun anuncio sobre
"Solo non Urbanizable Rústico", vintesete mil oitocentas corenta pesetas.----------------------------p) A "GOMEZ Y FANDIÑO S.L." por materiais para obras municipais, dúas mil
trescentas noventa e oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------------q) A "TALLERES FERNANDEZ SL", por alquiler de vehículos, cento cincuenta mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------r) A "PROSEGA SA", por conexión á central receptora de alarmas, 4º trimestre de 2000,
oito mil catrocentas vintedúas pesetas.----------------------------------------------------------------------s) A "MANUEL VALIÑO CALO", por materiais para obras municipais, setenta e catro
mil seiscentas corenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------t) A "COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO SL", por equipamento para policia
local, tres mil dezaseis pesetas.-------------------------------------------------------------------------------u) A "MAQUINARIAS OTERO SL", por alquiler de maquinaria para obras municipais,
duascentas sesenta e seis mil cento trinta e tres pesetas.--------------------------------------------------v) A " RETEVISIÓN ", por conexión de Internet da policía local, once mil catrocentas
oitenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------x) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por bandas rugosas en Parque Montouto,
sinalización horizontal en Luou, sinalización vertical en Procelas e limpeza de cunetas en zona
de Oza, un millón oitocentas oitenta e oito mil catrocentas oitenta pesetas.---------------------------z) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por afirmado e canalización de pista de
Pontevea a Xermeade, cinco millóns trescentas sesenta mil pesetas.-----------------------------------aa) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por afirmado e canalización de pista de
pista Pontevea a Xermeade( obras a maiores contrato 24/07/00), trescentas trece mil duascentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ab) a "PRODUCCIONES ARTISTICAS LITO SL", por actuación dun dúo musical na
Festa da Terceira Idade 2000, corenta e seis mil catrocentas pesetas.----------------------------------ac) A "JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE" , por traballos de carpinteria nos
colexios unitarios, seiscentas trinta e nove mil trescentas noventa e dúas pesetas.-------------------ad) A "GRAFIDEZA SL", por material de oficina, trece mil seiscentas oitenta e oito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A D. JOSE VALES MOSQUERA, por consumicións dos voluntarios de protección
civil, no reparto de alimentos da Cruz Vermella, tres mil cento vintecinco pesetas.-----------------af) A "FARMACIA ENRIQUE MARTINEZ PARAJO", por medicamentos dos
funcionarios, cincuenta e nove mil oitocentas cinco pesetas.--------------------------------------------ag) A "DISTRIBUIDORA JURIDICA ESPAÑOLA SA", por "Base de datos de
Legislación con Jurisprudencia en CD", quince mil cincocentas setenta e catro pesetas.------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo dereito de propiedade e sen prexuizo
de terceiro, as seguintes licencias de obras:-----------------------------------------------------------------a) A D. ARTURO MANEIRO VILA, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Torre, parroquia de Cacheiras, debendo axustarse estrictamente ó proxecto presentado, redactado
polo arquitecto D. Juan A. Caridad Raña e outro, e respeará o uso do resto da finca para usos
agrícolas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------b) LEGALIZACIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR.- Vista a instancia presentada por Dª MARÍA AMELIA VARELA IGLESIAS, solicitando licencia para legalización
dunha vivenda unifamiliar en Vilar de Calo, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo

arquitecto D. Carlos Pérez Pérez, e para a concesión da licencia de obra contará coas autorizacións que fosen procedentes dacordo coa lexilación aplicable e teranse en conta as limitacións
impostas polas Normas Subsidiarias vixentes referente ó número de construccións para cada
núcleo en Solo Non Urbanizable de Núcleo, e terase en conta o capítulo I.-Licencias urbanísticas
do Decreto 28/1999 do 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística
para o desenvolvemento e aplicación da Lei do solo de Galicia (Lei 1/1997).------------------------4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a
Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:-------------------------a) Certificación nº 1 da obra " Cemiterio Municipal 1 F"( Plan Provincial de Obras e
Servicios), redactada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, por importe de dous millóns
oitocentas vintesete mil cincocentas setenta e catro pesetas.---------------------------------------------b) Certificación única da obra "Saneamento en Igrexa-Vilariño"(Plan Infraestructuras
2000), redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por un importe de tres
millóns cincuenta mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------5.- SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou concede-las
seguintes subvencións:-----------------------------------------------------------------------------------------a) A "ASOCIACIÓN CULTURAL CRUCEIRO DE MONTE", a conta da subvención
anual 2000, catrocentas mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------6.- PROVISIÓN DE FONDOS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, aprobou a
provisión de fondos a D. Manuel Martín Gómez para o auto 552/2000 ante a Audiencia
Provincial de A Coruña Sección 6ª, por un importe de cento cincuenta mil pesetas.-----------------7.- XI CAMPEONATO DE BANDAS DE GAITAS-1ª FASE.- A Comisión de Goberno, vistos os presupostos presentados, acordou por unanimidade contratarlle á empresa "ANGEL
YANEL SANCHEZ" o equipamento para o IX Campeonato de bandas de gaitas-1ª Fase, por un
importe de un millón oitocentas trinta e cinco mil pesetas (IVE non incluido).-----------------------8.- CURSO DE ANIMACIÓN Ó NADAL.- A Comisión de Goberno, vistos os
presupostos presentados, acordou por unanimidade contratarlle á empresa "TOGARIÑOS", a
realización dun Curso de Animación ó Nadal , por un importe de cento sesenta mil pesetas (IVE
non incluido).----------------------------------------------------------------------------------------------------9.- SUBMINISTRO DE AUGA ÓS VECIÑOS DA CURUXEIRA DO CONCELLO
DE SANTIAGO.- Visto o escrito o Excmo. concello de Santiago, solicitando o enganche na
rede de abastecemento do temo municipal de Teo, para o suministro dos veciños da Curuxeira, a
Comisión de Goberno, por unanimidade acordou solicitar informe previo de AQUAGEST, para
ver se é posible acepta-la antedita petición.-----------------------------------------------------------------10.- AXUDAS DE EMERXENCIA.- Vistos os informes emitidos polo departamento de
servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acorda concede-las seguintes axudas de emerxencia social:-----------a) A Dª MANUELA SALVADO PETEIRO, para gastos de alimentación para tres
persoas, (visto que os únicos ingresos cos que conta esta familia son 169.428 ptas mensuais, e
ainda que os tres irmáns contan cada un cunha pensión , a solicitante non percibe ningunha axuda
por atendelos, por estar pendente de que o xuiz dicte sentencia pola denuncia posta por malos
tratos que recibían os irmáns, minusválidos) , concedéndoselle unha axuda de alimentos unha vez
á semana para as tres persoas, mentres non salga a sentencia xudicial.---------------------------------b) A Dª CARMEN ARDIÓNS SILVA, concedéndoselle unha axuda para alimentos para
catro persoas unha vez á semana, e gastos de farmacia, pola partida de Inserción Social
presupostada para tales casos.----------------------------------------------------------------------------------

11.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA EQUIPAMENTO E ACTIVIDADES
DO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS.-A Comisión de Goberno, por
unanimidade, ratifica, en tódolos seus termos, a petición de subvención para equipamento e
actividades do departamento de servicios sociais, realizada ante a Deputación Provincial da
Coruña, o catorce de xaneiro de dous mil, por importe nove millón cincocentas sesenta e tres mil
cento sesenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------------------------------12.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 25 DE OUTUBRO DO 2000.----------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintecinco de
outubro do dous mil.------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.-MODIFICACIÓN DE CONVENIO.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acordou aproba-la modificaión do convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de
Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude e máis este concello, para levar a cabo as
obras de construcción dunha gardería infantil en Calo e diversas obras na gardería infantil dos
Tilos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO SOCIOCULTURAL E DA
TERCEIRA IDADE DA RAMALLOSA.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acordou contratarlle a "TABIQUES SL", o suministro e instalación
de mobiliario con destino ó Centro Sociocultural e da Terceira Idade da Ramallosa, por un
importe de tres millóns cincocentas unha mil setecentas cincuenta e oito pesetas (IVE incluido).-4.- SUBVENCIÓN.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou
concede-la seguinte subvención:-----------------------------------------------------------------------------a) Á "BANDA DE MÚSICA CULTURAL DE TEO", a conta da subvención anual 2000,
un millón de pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------b) A "VECIÑOS DE CARBALLAL-CALO", para reparación de traida de augas,
cincocentas mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------5.-ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.---------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 3 DE NOVEMBRO DO 2000.------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a tres de
novembro do dous mil.---------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
día.---------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acordou aproba-las seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------a) A "PRECON", por suministro e montaxe de elementos prefabricados para a primeira
fase das obras de construcción de dous centros socioculturais (Oza e Rarís), tres millóns
cincocentas trinta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------b) A " FERRALLA DUFER SL", por ferro corrugado armado para a primeira fase das
obras de construcción de dous centros socioculturais (Oza e Rarís), catrocentas sesenta e catro
mil seiscentas noventa e unha pesetas.----------------------------------------------------------------------c) A " TABIQUES SL", por suministro de mobiliario e sillería para sala de xuntas e
sillería para despachos, un millón cento sesenta mil pesetas.--------------------------------------------d) A " CARPINTERIA SANROFER SL" , por caseta con castillete e tobogán na escola
de Teo para xogos infantís, cento dez mil duascentas pesetas.-------------------------------------------e) A " CARPINTERIA SANROFER SL", por instalación dun módulo de xogos infantiles
no colexio dos Tilos, e reparación dos existentes, duascentas sesenta e unha mil pesetas.----------f) A " CARPINTERIA SANROFER SL", por instalación dun parque infantil no centro
cultural de Reis, seiscentas oitenta e catro mil catrocentas pesetas.-------------------------------------g) A " M. CERUELO", por mobiliario de oficina, trescentas nove mil oitocentas setenta
e unha pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------h) A " M CERUELO", por mobiliario para local de Protección Civil, oitenta e cinco mil
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 10 DE NOVEMBRO DO
2000.-----------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
Na casa do concello de Teo, a dez de
D. Armando U. Blanco Martínez.
novembro do dous mil.---------------------------------Concelleiros:
Sendo as doce horas, e baixo a presidencia
D. Antonio Castroagudín Valladares
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
D. Manuel R. Cajaraville Campos
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Urbano Ouro Calvelo
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
D. Manuel Mata Iglesias
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Juan B. Aller Suárez
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
Secretario:
día.-------------------------------------------------------D. Jesús Naveira Vázquez.
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte
---------------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.-CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------------------a) A "GRAFINOVA SA", por felicitacións de nadal, ano 99, duascentas sesenta e tres mil
oitenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------b) A "GRAFINOVA", carteis promocionais do concello, cento noventa e catro mil
oitocentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------c) A " GRAFINOVA", por folletos informativos e material de oficina, duascentas sesenta
e nove mil trescentas cincuenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------d) A "GRAFINOVA", por material de oficina, trescentas seis mil duascentas corenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A "GRAFINOVA", por material impreso para Romería da Terceira Idade, Romería
Xuntanza, Participación en Escolas Deportivas Municipais, e material de oficina, cento setenta e
nove mil duascentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------f) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, vintetrés mil oitocentas
corenta e tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------g) A TELEFÓNICA, por recibos dos móbiles municipais, setenta e nove mil novecentas
vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------h) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ SL", por materiais e man de obra para Vilaverde, pavilón
da Ramallosa e obras do concello, cento noventa e unha mil seiscentas trinta e sete pesetas.------i) A "GRAFIDEZA SL", por material de oficina, corenta e dúas mil catrocentas dez
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora do concello, oito mil duascentas
cincuenta e oito pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------m) A "RADIO POPULAR SA- COPE", por programa radiofónico, cincuenta e oito mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A "EXCAVACIONES OVIDIO SL", por certificación única da obra "Saneamento en
Outeiro", tres millóns catrocentas noventa e nove mil pesetas-------------------------------------------o) A "TALLER MUNIN", por reparación de maquinaria municipal, duas mil oitocentas
corenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------p) A "NEUMATICOS PONTEVEA", por dúas rodas para vehículo da policia local,
dezaoito mil cincocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------q) A "E.S. PONTEVEA SL", por gasoleo para vehículos municipais, corenta e cinco mil
setecentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------r) A "E.S.PONTEVEA SL", por recambios para vehículos municipais, once mil
setecentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------s) A "CASTROMIL SA", por bonobús, mes de outubro, mil pesetas.------------------------t) A "TALLERES MOSTEIRO", por recambios para vehículos municipais, dezanove mil
seiscentas catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------u) A "TALLERES MOSTEIRO", por recambios e revisión de vehículo municipal,
vinteseis mil oitocentas cincuenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------v) A "TALLERES MOSTEIRO", por recambios para vehículo municipal, vintesete mil
trescentas setenta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------x) A FENOSA, por enerxía eléctrica paraedificios escolares, tres mil setecentas oitocenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------z) A FENOSA, por enerxía eléctrica para edificios escolares, seis mil oitocentas setenta e
oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------aa) A FENOSA, por enerxía eléctrica para edificios escolares, dúas mil duascentas cinco
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ab) A FENOSA, por enerxía eléctrica para edificios escolares, dúas mil setecentas
cincuenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------ac) A FENOSA, por enerxía eléctrica para edificios escolares, setenta e nove mil cento
noventa e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------ad) A "COREGAL SL", por servicio de recollida de papel e cartón, mes de outubro,
novena e tres mil seiscentas cincuenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------ae) A "CAMILO CARBALLAL SL", por formigón para Os Tilos, cento cinco mil cento
cincuenta e seis pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------af) A "CAMILO CARBALLAL SL", por formigón para o centro sociocultural de S.
Miguel de Raris, cincocentas sesenta e sete mil setecentas catro pesetas.------------------------------ag) A "CAMILO CARBALLAL SL", por formigón para o centro sociocultural de Sta.
Eulalia de Oza, cincocentas sesenta e sete mil setecentas catro pesetas.-------------------------------ah) A "VALDÉS NÚÑEZ SL", por gasóleo e gasolina para vehículos municipais,
vintenove mil novecentas corenta pesetas.------------------------------------------------------------------ai) A "VALDES NÚÑEZ SL", por gasóleo para vehículos municipais, dúas mil cen
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------al) A "VALDES NÚÑEZ SL", por gasóleo para vehículos municipais, dúas mil
catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------am) A "VALDÉS NÚÑEZ SL", por gasóleo para vehículos municipais, trinta e dúas mil
novecentas corenta e tres pesetas.----------------------------------------------------------------------------an) A "GESTETNER", por mantemento de fotocopiadora, dezasete mil oitocentas sesenta
e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ao) A "J. VILLAVERDE SA", por materiais para obras municipais, duascentas cincuenta
e oito mil duascentas dezaseis pesetas.----------------------------------------------------------------------ap) A "TINTORERÍA A COSTUREIRA", por coser placas na roupa de protección civil,
trinta e nove mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------

aq) A "ESTUDIO DE ARQUITECTURA CID RIVADULLA ARQUITECTOS SL", por
honorarios profesionais de redacción de proxecto básico e de execución do centro de atención á
primeira infancia -Gardería de Calo, un millón setecentas trinta mil cincocentas setenta e catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. MANUEL RODRIGUEZ BUELA, para construcción dun cerramento de 60 ml.,
sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 666 C.P. (II) de Iglesia, parroquia de Reis,
debendo as obras axustarse ás seguintes condicións:------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños) , do título V, das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a parte inferior á mesma
altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo existente
entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------------------b) A D. JUAN JESÚS RUANOVA OTERO, para construcción dun cerramento de 110
ml. , sen tratarse de obras de obras de fábrica , na finca nº 114 de Cacheiras, parroquia de
Cacheiras, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións:----------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños) , do título V, das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a parte inferior á mesma
altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo existente
entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------------------c) A D. MANUEL ANICETO PEROL RUIBAL, para repara-la cuberta de superficie 30
m/2, situada en Trasellas, parroquia de Luou, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.------------------------------d) A Dª MARCELINA CEPEDA CARRIL, para repara-la cuberta do cuberto de 40 m/2,
situado en Cobas, parroquia de Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.------------------------------e) A Dª MARIA DEL CARMEN FERNÁNDEZ LATA, para segregación da finca nº
1064 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situada no lugar de Sisto,
en dúas fincas de calificiación urbanística distinta, debendo realiza-la segregación axustándose ó
proxecto presentado, realizado polo técnico D. Jesús Naveira Pequeno.-------------------------------f) A D. JOSÉ RÍO COUSELO, para parcelación da finca nº 1.134 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, lugar de Pedrouso, debendo realiza-la
segregación axustándose ó proxecto presentado, asinado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo
Costa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRA.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a
Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obra:--------------------------a) Certificación número DOUS da obra " Aforro enerxético en varios lugares, anualidade
2000", redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de dez millóns
cento trinta e seis mil catrocentas corenta e oito pesetas.--------------------------------------------------

b) Certificación número UN , ano 2000, da obra " Construcción dunha gardería infantil en
Calo", redactada polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla Montaña, por
importe de catro millóns duascentas sesenta e nove mil catrocentas vinteséis pesetas.--------------5.- DENEGACIÓN DUNHA TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.- Vistos os expedientes emitidos polo departamento de Servicios Sociais e
demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
denega-la tarxeta de estacionamento para minusválidos, xa que no informe emitido pola
Consellería de Sanidade e Servicios Sociais NON SE RECOÑECEN dificultades graves de
mobilidade que lle impidan a utilización de transportes públicos.--------------------------------------6.- EMERXENCIA: AXUDA PARA GARDERÍA MUNICIPAL.- Visto o informe
emitido polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a Dª Nuria Belinchon
Blanco, por emerxencia, a contía de 13.000 ptas. correspondentes á matrícula, e do recibo
mensual do mes de outubro da gardería municipal , e a partires do día 1 de novembro a contía
mensual de 8.000 ptas, para a súa filla Ruth de la Cruz Belinchon.--------------------------------------

7.- INFORME DE AQUAGEST SOBRE ABASTECEMENTO DE AUGAS ÓS
VECIÑOS DA CURUXEIRA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).- Dada conta do informe
solicitado a Aguagest sobre a posibilidade de abastecemento de auga ós veciños da Curuxeira
(Santiago de Compostela), que se acordara solicitar na Comisión de Goberno do 18-10-00, e que
resulta ser positivo á solicitude, a Comisión de Goberno acorda concede-la petición do concello
de Santiago, sempre que este se comprometa á reciprocidade do servicio para cando o concello
de Teo o necesite.----------------------------------------------------------------------------------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 20 DE NOVEMBRO DO 2000.-------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinte de
novembro do dous mil.---------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.-CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:-----------------------------------------a) Certificación número DOUS da obra " Centro Socio Cultural e Xuvenil dos Tilos",
asinada polo supervisor D. Pedro Fuentes Novo, por importe de catro millóns setecentas setenta e
nove mil trescentas oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------b) Certificación número UN da obra " Clausura e Selado Vertedoiro de Teo", asinada
polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por un importe de dous millóns cento noventa
e oito mil trescentas setenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE VADO.-----------------------------------------------------------------------a) Visto escrito de D. AMADEO POSSE VIDAL, en representación de "APV MOTOR
SA", nº 2170 de data 11-11-00, no que solicita licencia para instalar un sinal de vado para
entrada e saída de vehículos, no seu establecemento situado en Galanas, parroquia de Calo, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle-la licencia que solicita, debendo
aboa-las taxas correspondentes, que ascenden á cantidade de cincocentas pesetas anuais, sen o
que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------------------------------------------------------b) Visto escrito de D. MANUEL DOMINGUEZ, en representación de "AMES MOTOR
SA", nº 2170 de data 11-11-00, no que solicita licencia para instalar un sinal de vado para
entrada e saída de vehículos, no seu establecemento situado en Galanas, parroquia de Calo, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle-la licencia que solicita, debendo
aboa-las taxas correspondentes, que ascenden á cantidade de cincocentas pesetas anuais, sen o
que a licencia non surtirá ningún efecto.---------------------------------------------------------------------

4.- COMPRA DE FOTOCOPIADORA.- Tendo en conta que está pendente de aboa-la
cantidade de catrocentas sesenta e oito mil setecentas oitenta pesetas en concepto de mantemento
da fotocopiadora da policía municipal, e vista a oferta presentada para a adquisición dunha nova
fotocopiadora polo importe de trescentas nove mil pesetas (IVE non incluido), a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda acepta-la oferta formulada pola empresa "CEMIGA", e
adquiri-la fotocopiadora no prezo indicado.----------------------------------------------------------------5.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteunha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 30 DE NOVEMBRO DO 2000.----------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a trinta de
novembro do dous mil.---------------------------------Sendo as doce horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------------------a) A FENOSA, por alumbrados públicos, depuradoras, edificios municipais, escolares e
deportivos, semáforos, etc., sete millóns cento catorce mil trescentas oitenta e catro pesetas.------b) A FENOSA, por pago de enerxías suministrada para escolas, duas mil duascentas
trinta e sete pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------c) A "HERMANOS VILAS GEY, S.C.", por desbroce no San Martiño e arredores, campo
de Ameneiro e contorno, campo de fútbol de Santo Domingo e arredores do campo da festa de
Solláns, duascentas noventa mil pesetas.----------------------------------------------------------d) A "EXCAVACIONES OVIDIO SL", por construcción de pista nos Casais- Vilar de
Francos, trescentas trece mil duascentas pesetas.----------------------------------------------------------e) A "ESTUDIO TOGARIÑOS", por regalos para a Festa da Terceira Idade, duascentas
noventa e seis mil novecentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------f) A "CASER GRUPO ASEGURADOR", por seguro de responsabilidade civil, dous
millóns oitenta e tres mil oitocentas setenta e catro pesetas.---------------------------------------------g) A "SUPERMERCADO ESCAR", por pilas, seiscentas pesetas.----------------------------h) A "ARRAKIS COMUNICACIONES", por pago de acceso a Internet, ano 2.000, once
mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------i) A "EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA", por pago de
contribución rústica de fincas do concello, seis mil setecentas pesetas.--------------------------------l) A "EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA", por pago de
contribución urbana de fincas do concello, sete mil trinta e oito pesetas.------------------------------m) A "AUDASA", por pago de peaxes, tres mil noventa e nove pesetas.----------------------

n) A "LA UNION MADRILEÑA", por pago de concerto médico dos funcionarios,
duascentas sesenta e sete mil novecentas cincuenta e seis pesetas.--------------------------------------o) A " RETEVISION" , por pago de recibo de teléfono, once mil catrocentas oitenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------p) A "RETEVISION", por pago de conexión a Internet da Policía Local, catrocentas once
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------q) A "GESTORIA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, trinta e
nove mil catrocentas corenta pesetas.------------------------------------------------------------------------r) A "GRAFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, cinco mil trescentas catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------s) A TELEFONICA, por recibo de teléfono da Policía Local, vintecatro mil novecentas
setenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------t) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da Escola Obradoiro, vinte mil novecentas
seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------u) A TELEFÓNICA, por recibo de fax da consistorial, cinco mil trescentas oitenta e oito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------v) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, dúas mil catrocentas cincuenta e nove
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------x) A TELEFÓNICA, por recibo de fax da alcaldía, tres mil novecentas vinte pesetas.-----z) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do centro médico de Cacheiras, cinco mil
cincocentas oitenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------aa) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, duascentas vintetrés mil
setecentas setenta e tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------ab) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono móbil da escola obradoiro, duas mil
duascentas noventa e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------ac) A "FARMACIA CRUCES ARTERO", por medicamentos para usuarios do Dpto.
social, trescentas sesenta e oito mil setecentas once pesetas.---------------------------------------------ad) A "DIARIO OFICIAL DE GALICIA", por inserción dun anuncio, once mil trescentas
vinteunha pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------ae)A "GASOLEO DE CALEFACCIÓN SL", por combustible para escolas, trescentas
sesenta mil cincocentas cincuenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------af) A "GASOLEO DE CALEFACCIÓN SL", por combustible para centros de saúde,
duascentas cincuenta e unha mil pesetas.-------------------------------------------------------------------ag) A "GASOLEO DE CALEFACCIÓN SL", por gasoleo para edificios municipais,
cincuenta mil duascentas vintecatro pesetas.---------------------------------------------------------------ah) A "VALDÉS NÚÑEZ SL", por combustible para vehículos municipais, vintecatro mil
cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------ai) A "VALDÉS NÚÑEZ SL", por combustible para vehículos municipais, setenta e seis
mil oitocentas corenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------al) A "COOPERATIVA AMIGUIÑOS DE TEO", por pago de servicio de gardería,
duascentas tres mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRA.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo
de terceiro, as seguintes licencias de obras:-----------------------------------------------------------------a) A D. FRANCISCO, D. CLAUDIO E D. ENRIQUE MARTÍNEZ CAO, para
construcción dun edificio de 4 vivendas na súa finca, situada na Ramallosa, parroquia de Lucí,
segundo proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, e
debendo ter en conta o promotor as seguintes obrigas:---------------------------------------------------- Construirá dacordo co proxecto presentado, axustando as condicións da cuberta á
ordenanza Urta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Aportará aval polo valor total do custo de urbanización correspondente ó promotor que
se valora na memoria aprobada.-------------------------------------------------------------------------------

- Formalizará as cesións para viais reflexadas no proxecto, segundo o artigo 180.3 do
Regulamento de Xestión Urbanística, urbanizados segundo a memoria de urbanización.------------ Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede munipal, no punto e coas
condicións técnicas que indique a compañía concesionaria Aquagest.---------------------------------- Urbanizará o fronte do solar antes de executar obras de edificación, segundo acordo da
Comisión de Goberno, deixando libre o espacio destinado ó vial da estrada.-------------------------- Aportará escrito de compromiso referido ós artigos 40 e 41 do Regulamento de Xestión
Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Non iniciará as obras ata presenta-lo nomeamento de técnicos directores da mesma.-----b) a D. ROGELIO E D. JOSÉ CONDE RIVERA , para a construcción dun edificio de 8
vivendas na súa finca, situada en Pontevea, parroquia de Reis, segundo proxecto presentado,
redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, e debendo ter en conta o promotor as
seguintes obrigas:------------------------------------------------------------------------------------------------ Construirá dacordo co proxecto presentado.------------------------------------------------------ Aportará aval polo valor total do custo de urbanización correspondente ó promotor que
resulte da valoración da urbanización a realizar.------------------------------------------------------------ Formalizará a cesión do terreo correspondente ó fronte da parcela, entre a aliñación
oficial e a C- 541.------------------------------------------------------------------------------------------------ Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal , no punto e coas
condicións técnicas que indique a compañía concesionaria Aquagest, utilizando
provisionalmente as instalacións indicadas no proxecto.-------------------------------------------------- Urbanizará o fronte do solar antes de executar obras de edificación, segundo acordo da
Comisión de Goberno, deixando libre o espacio destinado ó vial da estrada, axustando o ancho
das beirarrúas a 3,00 mts. correspondentes á sección tipo do vial nesta zona, que se recollerá no
proxecto de urbanización. Instalaranse tuberías de PVC na rede de saneamento.---------------------- Dará cumprimento ós compromisos referidos ós artigos 40 e 41 do Regulamento de
Xestión Urbanística.--------------------------------------------------------------------------------------------- Non iniciará as obras ata presenta-lo nomeamento de técnicos directores da mesma.------ Tramitará as autorizacións previas para a instalación da fosa séptica indicada no
proxecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A PROMOTORA CALO GALANAS SL, para construcción dun edificio de 12
vivendas na finca situada en Galanas, parroquia de Calo, segundo o proxecto presentado,
redactado por Rivadulla Arquitectos S.L:, e debendo cumpli-lo promotor as seguintes
obrigas:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Construirá dacordo co proxecto presentado, adaptando a altura máxima en todo o
perímetro do edificio á permitida na ordenanza.------------------------------------------------------------ Aportará aval polo valor total do custo de urbanización correspondente ó promotor que
se valora na memoria aprobada.------------------------------------------------------------------------------- Formalizará as cesións aprobadas no Estudio de Detalle e Proxecto de Compensación
dos espacios públicos de dotacións e viais, segundo o artigo 180.3 do Regulamento de Xestión
Urbanística, urbanizados segundo a memoria de urbanización aprobada dacordo coas indicacións
do concello.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto e coas
condicións técnicas que indique a compañía concesionaria Aquagest, instalando estación
depuradora autónoma provisional mentras non entre en funcionamento a EDAR que se está a
construir en Calo, sendo por parte do promotor a instalación de canalizacións ata a rede pública,
para o que tramitará as autorizacións correspondentes previas perante o concello e organismos
autónomos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Urbanizará o fronte do solar antes de executar obras de edificación, segundo acordo da
Comisión de Goberno, deixando libre o espacio destinado ó vial da estrada provincial, que
executará dacordo coas indicacións da Excma. Deputación.---------------------------------------------- Non iniciará as obras ata presentar o nomeamento de técnicos directores da mesma.-----d) A Dª MARIA LUISA BLANCO VARELA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Cobas, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
José Luis Estévez Suárez, coa obriga de construir axustándose estrictamente ó proxecto
presentado, e non iniciando as obras ata presentar nomeamento de técnico director as obras.------e) A D. JOSÉ MANUEL MAROÑO FERREIRO e Dª ANA GÓMEZ LÓPEZ, para
construcción dunha vivenda unifamiliar en Fonte-Casal, parroquia de Calo, segundo proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira, coa obriga de construir
segundo o proxecto presentado, e non iniciando as obras ata presentar perante o concello o
nomeamento do aparellador.----------------------------------------------------------------------------------f) A Dª MARIA DEL CARMEN MATA CONDE, para construcción dun cerramento de
70 ml, entre lindeiros, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 669, parroquia de
Reis, e un galpón de 30 m/2, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:-----------------------CERRE:------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- O primeiro poste do cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base
do mesmo á altura da pista.------------------------------------------------------------------------------------- GALPÓN:---------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m, e unha máxima de cornixa non superior a
2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, e un límite de 30,00 m2.------------------------ Retranquearase como mínimo 3,00 mt. de lindes e 8,00 do eixe da
pista.-------------------g) A Dª Mª DE LOS ÁNGELES BLANCO ÁLVAREZ, para construcción de galpón para
usos auxiliares da vivenda, de 30 m2, na finca nº 699 de Ribeira, Xesta, parroquia de Calo, coa
obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------------ Retranquearase 3 mts. a lindeiros, 8 mts. o eixe da pista municipal.-------------------------- Cumprirá as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. , e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30,00 m2.------------------------------------------------------------h) A D. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ GARCÍA, para construcción de galpón para usos
auxiliares da vivenda de 40 m/2, na finca nº 2262, en Folgueiras, parroquia de Calo, coa obriga
de cumpri-las seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 8 mts. o eixe da pista.------------------------------------- Cumprirá as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para o solo non urbanizable NU(modalidade I), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m. , ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 1% da parcela neta e un límite de 40,00 m2.------------------------------------------------------------i) A D. RICARDO BLANCO SEOANE, para a construcción de galpón para usos
agrícolas de 7x4,25 m., na finca nº 1033, en Sixto, parroquia de Cacheiras, debendo axustarse ás
seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearse 3 mts. a lindeiros e 8 mts. o eixe da pista.---------------------------------------

- Cumprirá as condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas
para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non
superior a 2,30 m., ambos parámetros considerados particularmente con respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30,00m2.------------------------------------------------------------l) A Dª JOSEFINA COELLO GARCÍA, para a construcción da ampliación dun alpendre
en 25 m2, en Rivas, parroquia de Oza, coa obriga de cumpri-las condicións seguintes:------------- Retranquerase 3 mts. a lindeiros e 8 mts. o eixe da pista.--------------------------------------- Cumprirá as condicións das Normas Subsidiarias no referente a edificacións adxectivas
para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non
superior a 2,30 m., ambos parámetros considerados particularmente con respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30,00m2.------------------------------------------------------------m) A D. ANTONIO MENDOZA CAJADE, para construcción dun cerramento de 60 ml,
sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 614 da parroquia de Reis, debendo axustarse
ás seguintes condicións:---------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------- Dará cumprimento ás obrigas indicadas na autorización de Estructuras Agrarias.---------n) A Dª MONSERRAT DEL CABO MOSQUERA, para construcción dun cerramento de
86 ml., sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 680 da parroquia de Calo, debendo
axustarse ás seguintes condicións:---------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 4.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------o) A D. MARCELINO CASTIÑEIRAS CREGO, para construcción dun cerramento de
234 ml., sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 183 da parroquia de Calo, debendo
axustarse ás seguintes condicións:---------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------p) A D. CARLOS DEVESA REGUEIRO, para acondicionamento de local existente en
Cacheiras, consistentes en pavimento, tabiquería e revestimento, debendo axustarse ás seguintes
condicións:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Non se modificará o volume actual do local, e as obras non afectarán á estructura da
edificación en construcción.------------------------------------------------------------------------------------ A utilización do local queda condicionada á tramitación do correspondente expediente
de apertura.------------------------------------------------------------------------------------------------------q) A D.JAVIER MANSO REVILLA, en representación de B.B.V.A., para
acondicionamento de local existente en Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto
técnico D. Ernesto Fernández Calvet, debendo axustarse ás seguintes condicións:------------------- Non se modificará o volume actual do local, e as obras non afectarán á estructura da
edificación .------------------------------------------------------------------------------------------------------- A utilización do local queda condicionada á tramitación do correspondente expediente
de apertura.------------------------------------------------------------------------------------------------------r) A D. SERAFIN JOSÉ CIERTO BLANCO, para decoración e pintado de local, situado
en Ameneiro, nº 9, parroquia de Calo, segundo memoria de obras menores que aporta, sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que as obras afecten á estructura da mesma.------s) A Dª PRECIOSA RODRÍGUEZ RIOS, para repara-la cuberta de superficie 60 m/2, da
súa vivenda , situada en Fixó, nº 24, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación e sen que as obras afecten á estructura da mesma.---------------------t) A D. MANUEL GARCÍA TARRIO, para reparación de tellado e adecentamento de
fachadas, da edificación existente en Balcaide, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que as obras afecten á estructura da mesma.------u) A Dª MARIA PEDROUZO GARCÍA, para revestimento de paredes interiores e solos,
da edificación existente na finca nº 126 de Regoufe, parroquia de Luou, debendo realiza-las obras
sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que as obras afecten á estructura da mesma.--v) A D. ENRIQUE RAVIÑA RUBIRA, para reparación e conservación de fisuras e
revestimento en cerre existente, en Cacheiras, sen tratarse de obras de muro de fábrica, sendo as
obras a realizar as mínimas permitidas polo Decreto 28/1999 de Disciplina Urbanística , para
obras "fóra de ordenación" (art. 48.2), por tratarse de cerre existente fóra de aliñación prevista
polas normas subsidiarias vixentes, permitíndose exclusivamente só as pequenas reparacións que
esixan a hixiene, oprnato e conservación.-------------------------------------------------------------------x) A Dª MARÍA TERESA RAVIÑA ROSENDE, para obras menores de revestimento e
pavimentos en obra en construcción en Montouto, finca nº 50, debendo axustarse as obras ás
seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual do local, e as obras non afectarán á estructura da
edificación en construcción.------------------------------------------------------------------------------------ A utilización do local queda condicionada á tramitación do correspondente expediente
de apertura.------------------------------------------------------------------------------------------------------z) A D. ANDRÉS RUBIO QUINTELA, EN REPRESENTACIÓN DA ASOCIACIÓN
DE VECIÑOS DA UNIDADE U-8 D DOS TILOS, para obras menores de instalación de grúa
sobre a vía pública para limpeza de canalóns do edificio U-8D, coa obriga de cumpri-las
condicións de seguridade e procedéndose á sinalización de viais segundo indicacións da policía
municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------aa) A TELEFONICA SERVICIOS MÓVILES, para instalación de equipo de telefonía
móbil en Montouto, "Plató 1000", segundo proxecto técnico, que foi sometido a expediente de
actividades clasificadas, segundo o Decreto 2414/1961,e unha vez informada favorablemente
pola Consellería de Medio Ambiente, e calificada como "molesta", a obra deberá axustarse ás
seguintes obrigas:------------------------------------------------------------------------------------------------ As obras executaranse segundo o proxecto presentado.----------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente , sobre medidas
correctoras, e contará coas autorizacións sectoriais correspondentes.----------------------------------ab) A "FOGAR DA RAMALLOSA", para instalación de Mesón-Parrillada na Ramallosa,
segundo proxecto técnico presentado, redactado polo arquitecto D. Luciano Piñeiro Bermúdez,
debendo axustarse ás seguintes condicións:-----------------------------------------------------------------

- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- As obras executaranse segundo o proxecto presentado.----------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre medidas
corresctoras, calidade das augas, e autorizacións sectoriais.---------------------------------------------ac) A D. JOSÉ LUIS PERNAS RODRÍGUEZ, para acondicionamento da estación de
servicio exustente en Pontevea, segundo proxecto técnico, redactado por D. Luis F. Muñoz
Miranda, debendo axustarse ás seguintes condicións:------------------------------------------------------ As obras executaranse segundo o proxecto presentado.----------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, contando coas
autorizacións sectoriais correspondentes.-------------------------------------------------------------------- As augas residuais que poidan ter hidrocarburos ou outras sustancias procedentes da
actividade, non serán conectadas coa rede municipal de alcantarillado sen ser previamente
tratadas e neutralizadas.----------------------------------------------------------------------------------------ad) A D. ANTONIO SEOANE FEROS, para agrupación e segregación das fincas nº 649,
648 e 646 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras- Recesende, situada en
Seoane, segundo proxecto redactado polo técnico D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, coa obriga
de axusta-la división ó proxecto presentado.---------------------------------------------------------------ae) A D. MANUEL PAMPÍN BOTANA, para parcelación da finca nº 74 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada no lugar das Galanas, coa obriga de
efectiua-la segregación segundo proxecto presentado, asinado polo arquitecto D. Arturo
Rodríguez Vilanova .-------------------------------------------------------------------------------------------af) A Dª SARA DOMINGUEZ DOMINGUEZ, para agrupación e segregación das fincas
nº 939, 943 e 944 de O Casal en Montouto, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
técnico D. José Antonio Hernando Ezquerra, debendo axusta-la división ó proxecto presentado,
sendo o uso o previsto pola lei 1/1997 do solo de Galicia para solos rústicos.------------------------ag) PRÓRROGA DE LICENCIA.- Visto escrito presentado por D. ALFONSO
QUETGLAS MARIMÓN, nº1.493 de 01-08-00, no que solicita prórroga da licencia que lle
concedera a Comisión de Goberno en data 22 de outubro de 1.997 para construir unha vivenda
unifamiliar en Montouto, parroquia de Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle unha prórroga de SEIS MESES, para comeza-las obras , debendo renova-la
autorización de Estructuras Agrarias.------------------------------------------------------------------------4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRA.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes certificacións de obra:------------------------------------------------------a) Certificación única da obra "Afirmado de pista en Vilar de Francos", asinada polo
enxeñeiro D. Gilberto Rodriguez Rodriguez, por un importe de tres millóns catrocentas oitenta e
nove mil setecentas cincuenta e unha pesetas.--------------------------------------------------------------b) Certificación nº 2 da obra "Cemiterio Municipal 1-F" (Plan Provincial de Obras e
Servicios), asinada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodriguez Rodriguez, por un importe de un
millón oitocentas trinta e unha mil oitocentas noventa e sete pesetas.----------------------------------5.- LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.--------------------------a) Visto o expediente tramitado a instancia de D. JAVIER MANSO REVILLA, en
representación de B.B.V.A., veciño da Coruña, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó
público un establecemento dedicado a OFICINA BANCARIA, nun local situado no Edificio As
Palomas, baixo, da parroquia de Cacheiras, deste Concello.---------------------------------------------Cumprido os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases

do réxime local, do 2 de abril de 1.985, e texto refundido das disposicións legais en materia de
Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, en consoancia coa
correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais correspondentes, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------Neste momento sae da sala D. Armando Blanco, pasando a presidi-la sesión D. Antonio
Castroagudín.----------------------------------------------------------------------------------------------------b) Visto o expediente tramitado a instancia de Dª ANA MARÍA BLANCO REY, veciña
de Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a
CENTRO DE BELEZA E ESTÉTICA, nun local situado en Cacheiras, deste Concello.-----------Cumprido os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases
do réxime local, do 2 de abril de 1.985, e texto refundido das disposicións legais en materia de
Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, en consoancia coa
correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais correspondentes, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municiapis, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------Neste momento volve a entrar o Sr. Alcalde, e retoma a presidencia da sesión.------------6.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta do
escrito de D. GONZALO ARTIGOT GARCÍA, en representación de AREAS SA, nº 1892 , de
data 6/10/00 , no que expón que se produciu a absorción da "Sociedade General de Restaurantes
S.A.", contando a primeira con licencia concedida pola Comisión de Goberno, en sesión de data
28/04/1998, para Cafetería - Restaurante, en Cantoña-Luou, polo que solicita o cambio de
titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse o novo titular ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------------------7. - ALUMADO DE NADAL.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acordou contratarlle a instalación de alumando de Nadal a
"ILUMINACIONES SOUTO SL", por importe de setecentas mil pesetas (IVE non
incluido).---------------------------------------------------------------------------------------------------------.
8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 14 DE DECEMBRO DO 2000.----------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a catorce de
decembro do dous mil.---------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos cinco membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.-. A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------------------a) A "ESTACIÓN DE SERVICIO PONTEVEA SL", por ferramentas para vehículos
municipais, nove mil trescentas pesetas.--------------------------------------------------------------------b) A "ESTACIÓN DE SERVICIO PONTEVEA SL", por combustible para vehículos
municipais, cincuenta e cinco mil trescentas oitenta e cinco pesetas.-----------------------------------c)A "COREGAL SL", por servicio de recollida de papel e cartón, mes de novembro,
setenta e seis mil noventa e oito pesetas.--------------------------------------------------------------------d) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono móbil, setenta e unha mil novecentas trinta e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------e) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, cinco mil catrocentas cincuenta e oito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------f) A FENOSA, por enerxía para escolas, duascentas cincuenta e oito mil catrocentas
corenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------g) A FENOSA, por enerxía para alumados públicos, seiscentas vintesete mil dezasete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A FENOSA, por enerxía para instalacións deportivas, trinta e nove mil oitocentas
trinta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------i) A FENOSA, por enerxía para centros de saúde, trece mil cento vintetrés pesetas.--------

3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------Neste momento abandona a sala o concelleiro Sr. Castroagudín Valladares.-----------------a) A D. ANTONIO CASTROAGUDÍN VALLADARES e Dª FLORINDA DE JESÚS
AMENEIRO, para segregación dunha franxa de 350 m2 de superficie, correspondentes á finca
2011 do Polígono 17 do P.X.C.P. de San Xoan de Calo, para a instalación dun sistema de
depuración autónomo.------------------------------------------------------------------------------------------Volve a entrar neste instante o Sr. Castroagudín Valladares.-----------------------------------4.- CERTIFICACIÓN DE OBRA.- Tamén por unanimidade dos asistentes, a Comisión
de Goberno,acordou aproba-la seguinte certificación de obra:------------------------------------------a) Certificación nº 3 e última da obra "Centro socio-cultural e xuvenil Os Tilos", asinada
polo supervisor D. Pedro Fuentes Novo, por importe de catro millóns duascentas oitenta e nove
mil catrocentas cincuenta e cinco pesetas.------------------------------------------------------------------5.- ESTUDIOS DE DETALLE.-------------------------------------------------------------------a) A continuación dáse conta do estudio de detalle que se tramita a instancia de Dª Mª
del Carmen Sánchez Álvarez, en nome de "IGLESAN S.L:", redactado polo arquitecto D. Carlos
López Taboada, comprensivo da finca nº 507 de Pontevea ,da parroquia de Reis e clasificada
como solo URTA nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, e dáse conta tamén do proxecto de compensación que acompaña ó estudio de
detalle.------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:----------------------------------------------1º.- Aprobar inicialmente os citados estudios de detalle e proxecto de compensación,
debendo o promotor cumpri-las condicións especificadas no informe técnico que consta no
expediente e que a continuación se transcriben:------------------------------------------------------------- Comprometerse a urbaniza-lo terreo dacordo coa memoria presentada, respectando a
aliñación oficial das normas vixentes, para a estrada municipal.----------------------------------------- Presentar fianza que garanta a execución das obras de urbanización.------------------------- Antes da aprobación definitiva, presentará plano de detalle da urbanización do fronte do
solar, coas características técnicas da beirarrúa e servicios urbanísticos.-------------------------------- Comprometerse no escrito de solicitude de Licencia a non utiliza-la construcción ata
que non esté concluida a obra de urbanización e as cesións regulamentarias.-------------------------- Instalará rede de augas residuais con sistema separativo, conectada na rede existente no
punto e coas condicións que indique a empresa adxudicataria , que se recollerá en documento
técnico antes da aprobación definitiva.----------------------------------------------------------------------- Executará as obras necesarias para a conexión coa rede municipal de auga potable,
dacordo coa compañía adxudicataria da rede municipal de augas.--------------------------------------2º.- Expoñer ó público este expediente polo prazo dun mes, como trámite previo á súa
aprobación definitiva polo pleno do concello.--------------------------------------------------------------b) A continuación dáse conta do estudio de detalle que se tramita a instancia de D. Juan
J. Freire González, en nome de "M.C. MAPOCA Y OTROS S.C.:", redactado pola arquitecta Dª
Mercedes Rosón Varela, comprensivo da finca nº 30 da Ramallosa, na parroquia de Lucí e
clasificada como solo URTA nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do
planeamento do concello, e dáse conta tamén do proxecto de compensación que acompaña ó
estudio de detalle.-----------------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:----------------------------------------------1º.- Aprobar inicialmente os citados estudios de detalle e proxecto de compensación,
debendo o promotor cumpri-las condicións especificadas no informe técnico que consta no
expediente e que a continuación se transcriben:-------------------------------------------------------------

- Comprometerse a urbaniza-lo terreo dacordo coa memoria presentada, respectando a
aliñación oficial das normas vixentes, para a estrada municipal.----------------------------------------- Presentar fianza que garanta a execución das obras de urbanización.------------------------- Antes da aprobación definitiva, presentará plano de detalle da urbanización do fronte do
solar, coas características técnicas da beirarrúa e servicios urbanísticos.-------------------------------- Comprometerse no escrito de solicitude de Licencia a non utiliza-la construcción ata
que non esté concluida a obra de urbanización e as cesións regulamentarias.-------------------------- Instalará rede de augas residuais con sistema separativo, conectada na rede existente no
punto e coas condicións que indique a empresa adxudicataria , que se recollerá en documento
técnico antes da aprobación definitiva.----------------------------------------------------------------------- Executará as obras necesarias para a conexión coa rede municipal de auga potable,
dacordo coa compañía adxudicataria da rede municipal de augas.--------------------------------------2º.- Expoñer ó público este expediente polo prazo dun mes, como trámite previo á súa
aprobación definitiva polo pleno do concello.--------------------------------------------------------------c) A continuación dáse conta do estudio de detalle que se tramita a instancia de D. Jesús
Rodríguez Domínguez, en nome de " LAR DE TEO S.C.", redactado polo arquitecto D.César de
J. Otero Grille, comprensivo da finca situada en Ramallosa, na parroquia de Lucí e clasificada
como solo URTA nas Normas de ordenación complementarias e subsidiarias do planeamento do
concello, e dáse conta tamén do proxecto de compensación que acompaña ó estudio de
detalle.------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:----------------------------------------------1º.- Aprobar inicialmente os citados estudios de detalle e proxecto de compensación,
debendo o promotor cumpri-las condicións especificadas no informe técnico que consta no
expediente e que a continuación se transcriben:------------------------------------------------------------- Comprometerse a urbaniza-lo terreo dacordo coa memoria presentada, respectando a
aliñación oficial das normas vixentes, para a estrada C-541.---------------------------------------------- Presentar fianza que garanta a execución das obras de urbanización.------------------------- Antes da aprobación definitiva, presentará plano de detalle da urbanización do fronte do
solar, coas características técnicas da beirarrúa e servicios urbanísticos.-------------------------------- Comprometerse no escrito de solicitude de Licencia a non utiliza-la construcción ata
que non esté concluida a obra de urbanización e as cesións regulamentarias.-------------------------- Instalará rede de augas residuais con sistema separativo, conectada na rede existente no
punto e coas condicións que indique a empresa adxudicataria , que se recollerá en documento
técnico antes da aprobación definitiva.----------------------------------------------------------------------- Executará as obras necesarias para a conexión coa rede municipal de auga potable,
dacordo coa compañía adxudicataria da rede municipal de augas.--------------------------------------- Nas zonas urbanizadas terase en conta a Lei 8/97 de accesibilidade e supresión de
barreiras na Comunidade autónoma de Galicia e o Regulamento do Decreto 35/2000 sobre
aplicación desta Lei.--------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Expoñer ó público este expediente polo prazo dun mes, como trámite previo á súa
aprobación definitiva polo pleno do concello.--------------------------------------------------------------6.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta do
escrito de D. LORENZO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, nº 2409, de data 12/12/00, no que expón
que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a TALLER DE CALZADO, sito no Centro
Comercial Os Tilos, local nº 2, do que era titular D. José Antonio Rial Alonso, polo que solicita
o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión d eGoberno, por

unanimidade,acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse o novo
titular ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.------------------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 26 DE DECEMBRO DO 2000.----------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vinteseis de
decembro do dous mil.---------------------------------Sendo as doce horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos cinco membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
este día.--------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------------------a) A "GASOLEO DE CALEFACCIÓN S.L.", por pago de combustible para calefacción
de escolas, trescentas sesenta mil cincocentas cincuenta e unha pesetas.------------------------------b) A " GASOLEO DE CALEFACCIÓN S.L.", por pago de combustible para calefacción
de centros de saúde, duascentas cincuenta e unha mil pesetas.------------------------------------------c) A "GASOLEO DE CALEFACCIÓN S.L.", por pago de combustible para calefacción
de edificios municipais, cincuenta mil duascentas vintecatro pesetas.---------------------------------d) A "ARCHY&SIGA", por cables de rede de PC e instalación, dezaoito mil pesetas.-----e) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por invitación ós A.D.L. da xuntanza do programa
"Equal" ( 04-12-00), mil duascentas pesetas.---------------------------------------------------------------f) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por invitación ós A.D.L e persoal de Servicios
Sociais, da xuntanza do programa "Equal" ( 14-12-00), mil setecentas pesetas.----------------------g) A "CASTROMIL S.A.", por Bonobus , mes de novembro 2.000, mil pesetas.-----------h) A "CENTRO DEPORTIVO S.L.", por serigrafías Policía Local, tres mil seiscentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A " PREVISIÓN ESPAÑOLA", por seguro da Gardería dos Tilos, noventa e tres mil
seiscentas doce pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------l) A "PREVISIÓN ESPAÑOLA ", por seguro do coche da policía local, cento catorce mil
novecentas trinta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------m) A " CAMPOSA S.L.", por materiais para obras municipais, noventa mil duascentas
cincuenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------

n) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por viaxe co seu taxi a Brión, para
departamento de servicios sociais, dúas mil pesetas.------------------------------------------------------o) A D. JULIO HERBELLA ALVAREZ, por viaxes co seu taxi a Cacheiras e Hospital
Gil Casares, para departamento de servicios sociais,catro mil catrocentas pesetas.------------------p) A D. JULIO HERBELLA ALVAREZ, por viaxes co seu taxi a Cacheiras e Hospital
Gil Casares, para departamento de servicios sociais, catro mil catrocentas pesetas.------------------q) A D. JULIO HERBELLA ALVAREZ, por viaxes co seu taxi de Ramallosa a
Cacheiras, para departamento de servicios sociais, mil cincocentas pesetas.--------------------------r) A "RESTAURANTE A COVA", por comidas persoal de servicios sociais e
voluntariado ( 13-12-00), vintecinco mil pesetas.----------------------------------------------------------s) A FENOSA, por recibo de luz da escola da Casalonga, tres mil seiscentas oitenta e
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------t) A FENOSA, por recibo de alumado público, oitocentas oitenta e cinco pesetas.---------u) A FENOSA, por pago de enerxía para alumados públicos, trescentas sesenta e catro
mil cincocentas oitenta e oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------v) A TELEFONICA, por recibo de teléfono da consistorial, duascentas dezanove mil
seiscentas cincuenta e unha pesetas.-------------------------------------------------------------------------x) A TELEFÓNICA, por fax da consistorial, seis mil setecentas setenta pesetas.-----------z) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono da Escola Obradoiro, vintetrés mil trescentas
dezanove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------aa) A TELEFÓNICA, por fax da consistorial, dúas mil seiscentas setenta e tres pesetas.--ab) A TELEFÓNICA, por recibo de móbil da escola obradoiro, dúas mil duascentas
noventa e sete pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------ac) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, vinteseis mil setecentas
trinta e seis pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------ad) A TELEFÓNICA, por recibo de fax da consistorial, catro mil seiscentas trinta e catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, tres mil cincuenta e cinco pesetas.-----------af) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, cinco mil novecentas corenta pesetas.------ag) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, oito mil cincocentas noventa pesetas.-------ah) A TELEFONICA, por recibo de teléfono, nove mil catro pesetas.------------------------ai) A TELEFONICA, por recibo de teléfono, trece mil novecentas setenta e unha pesetas.
al) A "GESTORIA DE LA TORRE S.L.", por traballos realizados para o concello, trinta
e nove mil catrocentas corenta pesetas .---------------------------------------------------------------------am) A D. SATURNINO FARIÑA PÉREZ, por días de traballo por desatascar gabias en
Ameneiro, Texexe, Vilares de Francos e Osebe, e extender gravilla en Casalonga, sesenta e catro
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------an) A "ILUMINACIONES SOUTO S.L.", por equipo de amplificación na Festa da Nai,
sesenta e sete mil duascentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------ao) A D. FRANCISCO LEON GOMEZ, por outorgamento de escritura de compra-venta,
setenta e oito mil trescentas dúas pesetas.-------------------------------------------------------------------ap) A D. FRANCISCO LEON GOMEZ, por outorgamento de escritura de compra-venta,
vinteunha mil cincocentas corenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------aq) A D. FRANCISCO LEON GOMEZ, por outorgamento de escritura de compra-venta,
corenta mil oitocentas trece pesetas.-------------------------------------------------------------------------ar) A D. FRANCISCO LEON GOMEZ, por outorgamento de escritura de compra-venta,
vintedúas mil duascentas corenta e tres pesetas.------------------------------------------------------------

as) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por honorarios pola redacción do
proxecto do Fondo de Cooperación Local, ano 2.000 (saneamentos en Areosa, Campelos e Lucí),
trescentas corenta e catro mil trescentas dezaseis pesetas.------------------------------------------------at) A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, por suscripción, ano
2.001, dezaseis mil catrocentas cincuenta
pesetas.---------------------------------------------------------au) A DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por suscripción, ano 2.001, vinteunha mil
trescentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------av) A DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por inserción de anuncio, vintesete mil cento
setenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ax) A DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por inserción de anuncio, vintesete mil cento
setenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------az) A DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por inserción de anuncio, vintesete mil cento
setenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ba) A "RETEVISIÓN", por conexión a Internet da Policía Local, once mil catrocentas
oitenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRA.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno,por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. MANUEL RODRIGUEZ LAREO, para construcción dun edificio de cinco
vivendas, na finca situada en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Carlos Guerrero González, debendo o promotor cumpri-las obrigas
seguintes:-------- Construirá dacordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores.-------------------------------------------------------------------------- Aportará aval polo valor total do custo de urbanización correspondente ó promotor que
se valora na memoria aprobada.------------------------------------------------------------------------------- Formalizará as cesións aprobadas no Estudio de Detalle e Proxecto de Compensación
dos espacios públicos de dotacións e viales, segundo o artigo 180.3 do Regulamento de Xestión
Urbanística, urbanizados segundo a memoria de urbanización aprobada dacordo coas
indiciacións do Concello.--------------------------------------------------------------------------------------- Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto e coas
condicións técnicas que indique a compañía concesionaria Aquagest.---------------------------------- Urbanizará o fronte do solar antes de executar obras de edificación, segundo acordo da
Comisión de Goberno, deixando libre o espacio destinado ó vial da estrada C- 541 e municipal.-- Aportará escrito de compromiso referido ós artigos 40 e 41 do Regulamento de Xestión
Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aportará documento de compromiso de mantemento de zona de cesión que figura no
Estudio de Detalle aprobado.----------------------------------------------------------------------------------b) A D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de "VIVIENDAS TEO S-.L.", para
construcción dun edificio de 14 vivendas na finca situada en Montouto, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova debendo o promotor
cumpri-las obrigas seguintes:---------------------------------------------------------------------------------- Construirá dacordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores.-------------------------------------------------------------------------- Aportará aval polo valor total do custo de urbanización correspondente ó promotor que
se valora na memoria aprobada.------------------------------------------------------------------------------- Formalizará as cesións correspondentes a viais, urbanizadas, segundo memoria adxunta.

- Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, segundo memoria avaliada, no punto e coas condicións técnicas que indique a compañía Aquagest.---------------- Urbanizará o fronte do solar e construirá a rede de saneamento antes de executar obras
de edificación, segundo acordo da Comisión de Goberno, deixando libre o espacio destinado ó
vial da estrada.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Non iniciará as obras ata presentar o nomeamento de técnicos directores da mesma.------ Contará coa autorización de Estructuras Agrarias para a canalización de augas residuais.
c) A D. JORGE GÓMEZ FURELOS, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. J. Alberto Iglesias,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------- Construirase dacordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores da mesma.------------------------------------------------------------- Presentará aval polo importe de obras de urbanización do fronte da parcela, segundo
memoria adxunta, e escrito de compromiso de non ocupa-la vivenda ata o remate de obras de
urbanización e conexión cos servicios urbanísticos que figuran no proxecto.-------------------------d) A D. ANA MARÍA CASTRO LÓPEZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar,
nas fincas 582 e 583-1ª do plano de concentración parcelaria das parroquias de
Cacheiras-Recesende, debendo realiza-las obras segundo o proxecto presentado, redactado pola
arquitecta Dª. Ana Marquina Torres.------------------------------------------------------------------------e) A D. LUIS FRAGA LÓPEZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar, na parcela
O-12 da urbanización San Sadurniño, segundo proxecto e anexo presentados, redactados polo
arquitecto D. Antonio I. González Gil , coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------- Construirase dacordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director das obras.------------------------------------------------------------------ As obras de cerramento que figuran no apartado 1.3.5. da memoria, tramitaranse en
expediente independente.--------------------------------------------------------------------------------------f) A D. JOSE SUAREZ OTERO, para construcción dunha vivenda unifamiliar, na Silva,
parroquia de Lampai, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Javier Fernández
Echeverria, coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:---------------------------------------------- Construirase dacordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores da obra.----------------------------------------------------------------- Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.----------------------------------------------g) A PROMOTORA JEMAGOSA S.L., para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Vilanova, parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Manuel
Castro Vila, debendo axustarse ás seguintes condicións:-------------------------------------------------- Construirase dacordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.----------------------------------------------------------------- Conectará a rede de residuais da edificación mediante tubería de PVC de 315 mm., e
pozos de rexistro de 1,00 mts. de diámetro, saindo cara a zona norte e conectando coa rede
existente, segundo convenio para augas residuais.---------------------------------------------------------h) A PROMOTORA JEMAGOSA S.L., para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Vilanova, parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Manuel
Castro Vila, debendo axustarse ás seguintes condicións:-------------------------------------------------- Construirase dacordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.----------------------------------------------------------------- Conectará a rede de residuais da edificación mediante tubería de PVC de 315 mm., e
pozos de rexistro de 1,00 mts. de diámetro, saindo cara a zona norte e conectando coa rede
existente, segundo convenio para augas residuais.----------------------------------------------------------

i) A PROMOTORA JEMAGOSA S.L., para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Vilanova, parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Manuel
Castro Vila, debendo axustarse ás seguintes condicións:-------------------------------------------------- Construirase dacordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.----------------------------------------------------------------- Conectará a rede de residuais da edificación mediante tubería de PVC de 315 mm., e
pozos de rexistro de 1,00 mts. de diámetro, saindo cara a zona norte e conectando coa rede
existente, segundo convenio para augas residuais.---------------------------------------------------------l) A D. JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ, para ampliación de vivenda unifamiliar en Monte,
parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Fco. Javier Fernández
Echeverria, e coa obriga de construir segundo o proxecto presentado, non iniciando as obras ata
presentar nomeamento de técnicos directores de obra.----------------------------------------------------m) A Dª MARIA DEL MAR MIDÓN MARTINEZ, para ampliación de vivenda
unifamiliar(ampliación sotarrego), en Feros, parroquia de Cacheiras, con licencia de 04-10-99,
segundo proxecto redactado polo arquiotecto D. Javier Cid Rivadulla, coa obriga de construir
dcordo co proxecto presentado, e non iniciando as obras ata presentar perante o concello o
nomeamento de técnicos directores da obra.----------------------------------------------------------------n) A D. LUIS SANCHEZ PEREZ, para reforma de vivenda unifamiliar en Lucí,
parroquia de Lucí, consistentes en construcción de local anexo a vivenda, cambios de
distribución interior e modificación de cuberta, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª.
Mercedes Rosón Varela, coa obriga de construir dacordo co proxecto presentado, non iniciando
as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores de obra.-------------------------------------o) A D. LUIS SÁNCHEZ PÉREZ, para construcción dun cerramento da finca situada en
Ramallosa, parroquia de Lucí, que por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto
técnico redactado pola arquitecta Dª. Mercedes Rosón Varela, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------- Executarase dacordo co proxecto técnico presentado.------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiño), do título V das citadas
Normas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase un mínimo 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base do
muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o
treito existente entre o firme da pista e a cuneta, e cumpriranse as condicións de Estructuras
Agrarias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------p) A D. MANUEL GARCÍA SUÁREZ, para construcción dun cerramento das fincas 377
e 378 da parroquia de Calo, que por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto
técnico redactado por D. Alfonso Salgado Suárez, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Executarase dacordo co proxecto técnico presentado.------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase un mínimo 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base do
muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, enchendo o treito
existente entre o firme da pista e a cuneta con zahorra compactada.------------------------------------- Contará coa autorización de Augas de Galicia.---------------------------------------------------

q) A D. ANTONIO GELABERT GONZALEZ, para construcción dun cerramento de 200
ml., sen tratarse de obras de murod e fábrica, retellado da cuberta de 100 m/2 e construcción de
porche de 26 m/2,, na finca nº 69 de Sestelo, parroquia de Raris, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------CERRE:-------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.---------------------------------------------------Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das citadas
Normas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública principal e 4.00 mts. a secundaria
, situando a base do muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre
construido, pavimentando o tramo existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------TELLADO:---------------------------------------------------------------------------------------------- As obras de retellado non afectarán á estructura da edificación.------------------------------PORCHE:------------------------------------------------------------------------------------------------ As obras de construcción do porche non afectarán á estructura da edificación e
retranquearase un mínimo de 6.00 m. o eixe da pista secundaria e 8.00 m. o eixe da pista
principal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------r) A D. JOSÉ OTERO TÚÑEZ, en nome de RESIFOR S.A., para modifica-lo trazado da
liña eléctrica que se está a facer en Rúa de Francos, dacordo co proxecto e documento de control
arqueolóxico redactado por Dª Ana Filgueiras Rey, debendo as obras axustarse ás seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Executarase dacordo coas directrices técnicas da arqueóloga , segundo a memoria
presentada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tomaranse tódalas medidas de precaución sobre o resto das instalacións municipais
existentes na zona, instalando as tuberías complementarias necesarias para evitar novas aperturas
de zanxas nesa zona de protección histórica.---------------------------------------------------------------s) A D. ANTONIO GUTIERREZ TAMAYO, para cambio de alicatado e pavimento de
baño de 11 m/2, na súa casa de Cacheiras, coa obriga de que as obras non afecten á estructura da
edificación.------------------------------------------------------------------------------------------------------t) A D. MANUEL FRANCISCO DUARTE, para repara-la arqueta de captación de auga
dun manantial situado na finca nº 1023 de Coira, na parroquia de Reis, debendo realiza-las obras
sen afectaren ás condicións de concesión de Augas de Galicia nin ós lindeiros.----------------------u) A EIRAS DUARTE S.L., para parcelación de finca nº 561-2 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Recesende, situada no núcleo do lugar de Pedra,
debendo realizarse segundo proxecto de segregación redactado pola arquitecta Dª Mercedes
Rosón Varela.---------------------------------------------------------------------------------------------------v) A D. JUAN SANTIAGO GARCÍA ASOREY, para restauración de finca para mellora
das condicións agronómicas e de calidade do hábitat en Carballal, parroquia de Calo, segundo
proxecto técnico presentado, redactado polo enxeñeiro D. Roberto Castro Rocamonde, coa
obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------------ Executarase dacordo co proxecto técnico presentado, recuperando o uso actual da finca.- Contará coa autorización de Augas de Galicia.--------------------------------------------------x) A D. JUAN JOSE BUENO GÓMEZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Folgueiras, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela
Nogueira, coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------ Construirase dacordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores da obra.----------------------------------------------------------------- Contará coa autorización de Augas de Galicia.---------------------------------------------------

4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta do
escrito de D. GERMAN GARCIA BOO, nº 2467 de data 20-12-00, no que expón que pasa a
rexe-lo establecemento dedicado a CENTRO DE ESTUDIOS, situado no lugar de Sixto,
parroquia de Cacheiras, do que era titular D. Jesús Rodríguez Lareo, polo que solicita o cambio
de titularidade do citado de establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións
baixo as que foi concedida a primitiva
licencia.------------------------------------------------------------5.- SOLICITUDE DE AXUDAS PARA INFRAVIVENDA.- A Comisión de Goberno,
por unanimidade, acorda solicitar axudas para infravivenda das seguintes persoas:------------------a) Dª ELENA PEREIRO PUENTE, do lugar de Tarrio, parroquia de Recesende, deste
concello, con D.N.I. 33.194.406, e nº de expediente de C.I.R. 057/00, segundo orde da
Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas de data 26 de novembro de 2.000,
facultando ó Sr. Alcalde para continua-los demais trámites.---------------------------------------------b)Dª HERMINDA VILAS MARTINEZ, do lugar de Vilar, parroquia de Teo deste
concello, con D.N.I. 76.496.159, e nº de expediente de C.I.R. 058/00, segundo orde da
Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas de data 26 de novembro de 2.000,
facultando ó Sr. Alcalde para continua-los demais trámites.---------------------------------------------c) Dª ARMENIA SALVADO FREIRIA, do lugar de Regoufe, parroquia de Luou, deste
concello, con D.N.I. 76.466.151 , e nº de expediente de C.I.R. 059/00, segundo orde da
Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas de data 26 de novembro de 2.000,
facultando ó Sr. Alcalde para continua-los demais trámites.---------------------------------------------d) Dª DELMIRA BELLO CASTRO, do lugar de Vilar de Calo, parroquia de Calo, deste
concello, con D.N.I. 33.207.333 , e nº de expediente de C.I.R. 060/00, segundo orde da
Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas de data 26 de novembro de 2.000,
facultando ó Sr. Alcalde para continua-los demais trámites.---------------------------------------------6.- RECLAMACIÓN DE DANOS.- Visto o escrito presentado por D. Antonio Carreira
Villar, veciño de Raris, con nº 2289 e data 27-11-00, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acordou aboa-la cantidade de 11.500 pesetas, en concepto de danos ocasionados ó seu vehículo,
debido ó mal estado da estrada de Calo a Luou, no lugar de Cantoña.---------------------------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 15 DE XANEIRO DO 2001.-----------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a quince de xaneiro do dous mil un------------------------------------Sendo as vinteúnha horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a comisión
de goberno, coa asistencia dos cinco membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.-LICENCIA DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN.- Visto o escrito formulado por D.
José Ramón Figueroa García, que actúa en nome e representación da Agrupación Vecinal
Camposanto de Luou, no que solicita a primeira utilización de Cemiterio enclavado no lugar de
Aido da citada parroquia de Luou, a Comisión de Goberno, vistos os informes favorables
emitidos pola C.P.T.O.P.V., Augas de Galicia, e Delegación Provincial da Consellería de
Sanidade e mailo certificado expedido polo arquitecto técnico D. Adolfo Magdalena Santaya,
director das obras, acorda autorizar á "Agrupación Veciñal Camposanto de Luou" para a primeira
utilización dos trinta e dous panteóns que compoñen a primeira fase de construcción do
cemiterio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------------------a) A "PARROQUIA DE S. FRANCISCO DE ASIS DOS TILOS", por gastos de
mantemento da Gardería dos Tilos e Axencia de Lectura dos Tilos, período de outubro a
decembro, cento trinta e seis mil trescentas sesenta e cinco pesetas.------------------------------------b) A D. JAVIER SEIJO FERRO, por reparacións en calefaccións dos colexios de
Vilariño, Aido, Ramallosa, Calo, Os Tilos, edificio do concello e centros médicos de Pontevea e
Cacheiras, duascenta setenta mil oitocentas sesenta pesetas.--------------------------------------------c) A D. FRANCISCO LEON GÓMEZ, por outorgamento de escritura de segregación de
finca, corenta e tres mil cincocentas dúas pesetas.---------------------------------------------------------d) A "PAPELERÍA SILCOR", por material de oficina, mil cento cincuenta e nove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A "CONSTRUCCIONES RARIS SL", por pinta-la escola de Casalonga-Calo, segundo
presuposto aprobado na Comisión de Goberno de 15-09-00, vintenove mil pesetas.----------------f) A "CONSTRUCCIONES RARIS SL", por pinta-la escola de Cacheiras, segundo
presuposto aprobado na Comisión de Goberno de 15-09-00, duascentas setenta e dúas mil
seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

g) A "CONSTRUCCIONES RARIS SL", por pinta-la escola de Campos - Teo, segundo
presuposto aprobado na Comisión de Goberno de 15-09-00, catrocentas trinta e cinco mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A "CONSTRUCCIONES RARIS SL", por pinta-la escola de Vilariño, segundo
presuposto aprobado na Comisión de Goberno de 15-09-00, trescentas oitenta e unha mil
oitocentas setenta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------i) A "CONSTRUCCIONES RARIS SL", por pinta-la escola de Aido - Luou, segundo
presuposto aprobado na Comisión de Goberno de 15-09-00, duascentas oitenta e cinco mil
trescentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------l) A "CONSTRUCCIONES RARIS SL", por pinta-lo colexio da Ramallosa, segundo
presuposto aprobado na Comisión de Goberno de 15-09-00, duascentas setenta e nove mil
cincocentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------m) A "WINTERTHUR", por seguro colectivo membros da corporación, ano 2.001,
oitenta e sete mil cento seis pesetas.-------------------------------------------------------------------------n) A "J. TEO AMATE", por materiais para obras municipais, cento vinteunha mil
novecentas setenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------o) A "J. TEO AMATE", por materiais para obras municipais, trinta e catro mil
cincocentas quince pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------p) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por importe correspondente á
certificación número un da obra "Proxecto de Saneamento no Casal-Recesende", tres millóns
setecentas trinta e sete mil cincocentas oitenta e unha pesetas.------------------------------------------q) A "CEFIGAL S.L.", por man de obra, materiais e reparacións nas escolas de
Vaamonde, Vilariño, Teo, Pontevea, Rarís, Luou, Aido, Solláns, C.P.R.A., Raxó, escola vella de
Vaamonde, Cacheiras, Casalonga, Francos, Centro Cultural de Teo e Local Social das Galanas,
duascentas noventa e cinco mil cincocentas cincuenta e seis pesetas.----------------------------------r) A "CEFIGAL S.L.", por materiais e man de obra en centro cultural de Teo e escola de
Vaamonde, oitenta mil trescentas trinta pesetas.-----------------------------------------------------------s) A "CEFIGAL S.L.", por materiais e man de obra en escola de Campos , Francos e
escola vella de Vaamonde, vintecinco mil seiscentas vintecatro pesetas.------------------------------t) A "B.C. CHONY", por materiais para obra de beirarrúas en Pontevea, e obra en Sta.
Eufemia - Oza, cento cincuenta e tres mil cincocentas catorce pesetas.--------------------------------u) A "B.C. CHONY", por materiais para obras de beirarrúas en Pontevea, trinta e catro
mil setecentas oitenta e oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------v) A "ANGEL YANEL SANCHEZ", por instalación de catro carpas regulamentarias para
o XI Campionato da Liga Galega de Bandas de Gaitas - 1ª Fase (17/12/00), setecentas corenta e
dúas mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------x) A " ANGEL YANEL SANCHEZ", por catro áreas de céspede para o XI Campionato
da Liga Galega de Bandas de Gaitas, 1ª Fase (17/12/00), cincocentas dez mil catrocentas pesetas.
z) A "ANGEL YANEL SANCHEZ", por set de entrevistas, set de autoridades, megafonía
e catro tarimas para a TVG, oitocentas setenta e cinco mil oitocentas pesetas.-----------------------4.- CERTIFICACIÓN DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-la seguinte certificación de obras:--------------------------------------------------------a) Certificación única da obra " Proxecto de saneamento en O Casal-Recesende,(Fondo
de Cooperación coas entidades locais 2.000)", redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez, por importe de tres millóns setecentas trinta e sete mil cincocentas oitenta e unha
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- CONCESIÓN DE TARXETAS DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e
demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlles as tarxetas de estacionamento para minusválidos ás seguintes persoas:----------------a) A D. ADOLFO JULIO SANZ MARTÍN, para o vehículo matrícula C-3548- BW, non
debendo o solicitante aportar ningunha cantidade para o citado fin.------------------------------------B) A D. JOSÉ VAAMONDE REY, para o vehículo matrícula C-9067-BH, non
debendo o solicitante aportar ningunha cantidade para o citado fin.------------------------------------6.- CURSO DE POSGRAO PARA AXENTES DE EMPREGO.- A Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou aboa-las 100.000 ptas. ás que ascende a
matrícula do curso de posgrao para axentes de emprego organizado pola facultade de Ciencias
Económicas e Empresariais da Universidade de Coruña en colaboración coa Consellería de
Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, a fin de que asista a el o Axente de
Desenvolvemento Local deste concello.--------------------------------------------------------------------7.- EMERXENCIA: AXUDA PARA GARDERÍA MUNICIPAL.- Visto o informe
emitido polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a Dª Carmen López Vidal, por
emerxencia, para a gardería municipal, a contía de 5.000 pesetas, correspondentes á matrícula,
8.000 pesetas de recibo mensual do mes de novembro e 7.500 pesetas de comida. A partires do
mes de decembro, será unha contía de 8.000 pesetas do recibo mensual e 7.500 pesetas de
comida, para o seu neto, José Ricardo Suárez Pérez.------------------------------------------------------8.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta do
escrito de D. ENRIQUE OTERO CAJADE, nº 2.514, de data 28/12/00, no que expón que pasa a
rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar, situado en Pontevea - Reis, do que era titular D.
Juan Manuel Sobredo y otro S.C., polo que solicita o cambio de titularidade do citado
establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de
titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a
citada licencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------9.- PINTADO PISTA POLIDEPORTIVO DOS TILOS.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade, e vistos os presupostos presentados, acordou contrata-lo pintado da pista do
polideportivo dos Tilos a "CONSTRUCCIONES RARIS SL", por importe dun millón cento
vintedúas mil novecentas trinta e oito pesetas.-------------------------------------------------------------10.- CURSO DE SAÚDE AMBIENTAL.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acordou aboa-las 30.000 ptas. ás que ascende a matrícula do VII Curso de Saúde Ambiental,
dentro do Programa "Municipios Saudables 2000-2001" organizado pola "Asociación
Internacional de Saúde e Medio Ambiente Urbano", que terá lugar na Estrada (Pontevedra) entre
os días 22 e 26 de xaneiro de 2.001, a fin de que asistan a el dúas persoas.---------------------------11.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 5 DE FEBREIRO DO 2001.-----------------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a cinco de
febreiro do dous mil un---------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos cinco membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este
día.---------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.-CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------------------a) A TELEFÓNICA, por recibo de móbiles municipais, sesenta e tres mil seiscentas trinta
e oito pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------b) A TELEFÓNICA, por recibo de móbiles municipais, sesenta e tres mil trescentas
setenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------c) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, catro mil trinta e oito pesetas.-----d) A TELEFÓNICA, por recibo de fax da consistorial, dúas mil cento dezaoito pesetas.--e) A TELEFÓNICA, por recibo de fax da consistorial, sete mil seiscentas dez pesetas.---f) A TELEFÓNICA, por teléfono da escola obradoiro, dezanove mil duascentas oitenta e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------g) A TELEFÓNICA, por recibo de móbil da escola obradoiro, dúas mil duascentas
noventa e sete pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------h) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, duascentas tres mil setecentas doce pesetas.i) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, vinteoito mil duascentas vinteseis pesetas.---l) A "VALDÉS NÚÑEZ SL", por gasóleo para vehículos municipais, corenta e catro mil
setecentas setenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------m) A "VALDÉS NÚÑEZ SL", por gasóleo para vehículos municipais, quince mil
oitocentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------n) A "VALDÉS NÚÑEZ SL", por combustible para calefacción de edificios municipais,
cento cincuenta e catro mil trescentas setenta e oito pesetas.---------------------------------------------

o) A "VALDÉS NÚÑEZ SL", por gasóleo de calefacción para centros médicos, cento
vinteseis mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------p) A "VALDÉS NÚÑEZ SL", por gasóleo de calefacción para escolas, duascentas catorce
mil setecentas catro pesetas.-------------------------------------------------------------------------q) A "VALDÉS NÚÑEZ SL", por gasóleo para vehículos municipais, cincuenta e tres mil
cento noventa pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------r) A "VALDÉS NÚÑEZ SL", por gasóleo para vehículos municipais, catro mil trescentas
cincuenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------s) A "E.S. PONTEVEA SL", por gasóleo para vehículos municipais, trinta e cinco mil
cincocentas dez pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------t) A "E.S. PONTEVEA SL", por chubasqueiros para protección civil, sete mil catrocentas
cincuenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------u) A "GASÓLEO DE CALEFACCIÓN SL", por combustible para calefacción de escolas,
novecentas corenta e seis mil noventa e cinco pesetas.-----------------------------------------v) A "GASÓLEO DE CALEFACCIÓN SL", por combustible para calefacción de
edificios municipais, noventa e sete mil oitocentas cincuenta e seis pesetas.--------------------------x) A "GASÓLEO DE CALEFACCIÓN SL", por combustible para calefacción de centros
de saúde, cento setenta e unha mil catrocentas pesetas.---------------------------------------------------z) A " MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por certificación número un das obras de
"Saneamento en Chaves-Lucí", correspondentes ó P.I.E.L.-00, no termo municipal de Teo, dous
millóns seiscentas cincuenta e unha mil noventa e unha pesetas.---------------------------------------aa) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por certificación número dous e última das
obras de "Saneamento en Chaves-Lucí", correpondentes ó P.I.E.L.-00, no termo municipal de
Teo, seiscentas setenta e oito mil novecentas nove pesetas.----------------------------------------------ab) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por desmonte de beirarrúas e limpeza de
lavadoiro en Vilar de Calo, apertura de zapatas en Oza, pintado de aparcamento frente á
Urbanización As Palomas, recheo de fincas pista frente a centro médico de Pontevea, apertura de
zapatas en Rarís, limpeza de cunetas en Oza, limpeza de cunetas e gabias en pista dos Tilos a
Cobas, catrocentas sesenta e nove mil oitocentas pesetas.------------------------------------------------ac) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por colocación de tubos en Caxade, Rarís,
Castres, Piro, Vilanova, Eio dos Menecos e Insua, duascentas corenta e nove mil seiscentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ad) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS SL", por bacheo en Procelas, Solláns, Cantoña,
Sixto, Raris, As Galanas, de Espasande a estrada de Rarís por Trasellas, de pedra a Sebe, Parque
Montouto, Recesende, Solláns, Loureiro, Calvario, pistas de Bamonde e Cantoña, trescentas
setenta e nove mil setecentas sesenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------ae) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados na
reparación de varios camiños no concello, 1ª Fase: camiño de Beitureira, catrocentas cincuenta e
nove mil novecentas corenta pesetas.------------------------------------------------------------------------af) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados na
reparación de varios camiños no concello, 1ª Fase: camiño de Regoufe, oitocentas vintesete mil
cincocentas corenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------ag) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados na
reparación de varios camiños no concello, 1ª Fase: camiño en Solláns e en Lamas, catrocentas
setenta e dúas mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------ah) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. SL", por traballos realizados na
reparación de varios camiños no concello, 1ª Fase: camiño en Lamas-Cabovila e en Buela,
catrocentas corenta e catro mil setecentas corenta e catro pesetas.--------------------------------------ai) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. SL", por traballos realizados na
reparación de varios camiños no concello, 1ª Fase: camiño en Guldrís a Cacheiras, duascentas
oitenta e unha mil oitocentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------------------

al) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. SL", por traballos realizados na
reparación de varios camiños no concello, 1ª Fase: camiño de concentración en Lamas e Penelas,
cincocentas corenta e unha mil setecentas vinte pesetas.-------------------------------------------------am) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. SL", por traballos realizados na
reparación de varios camiños no concello, 1ª Fase: camiño en Póboa e Montouto a Penelas,
cincocentas corenta e oito mil novecentas doce pesetas.--------------------------------------------------an) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados na
reparación de varios camiños no concello, 1ª Fase: camiño de Montouto a Penelas e en Cobas,
catrocentas vintenove mil duascentas pesetas.-------------------------------------------------------------ao) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados na
reparación de varios camiños no concello, 1ª Fase: camiño en Penelas e campo deportes en O
Carballal, seiscentas vinteunha mil cento oitenta pesetas.------------------------------------------------ap) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados na
reparación de varios camiños no concello, 1ª Fase: camiño en Cobas e de Raxó a Sta. Lucía,
cincocentas cincuenta e unha mil pesetas.------------------------------------------------------------------aq) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados na
reparación de varios camiños no concello, 1ª Fase: camiño en Cepeda e en Pazos, cincocentas
vintesete mil seiscentas vinteseis pesetas.-------------------------------------------------------------------ar) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados na
reparación de varios camiños no concello, 1ª Fase: camiño en Sta. María de Teo, Campos,
Tribaldes e camiño de Oza-Vilanova, cincocentas cincuenta e catro mil dezaseis pesetas.---------as) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados na
reparación de varios camiños no concello, 1ª Fase: camiño de Ponte Vea a Luou, Recesende,
Raxó (capilla das Cabezas) e na Burga, cincocentas mil catrocentas vintecatro pesetas.------------at) A " TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por certificación número dous da
obra "Cemiterio Municipal 1-F", un millón oitocentas trinta e unha mil oitocentas noventa e sete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------au) A "HERMANOS VILAS GEY, SC", por desbroce nas parroquias de Calo, Luou e
Reis, un millón novecentas sesenta e seis mil duascentas pesetas.--------------------------------------av) A "GOMEZ Y FANDIÑO S.L.", por materiais para obras municipais, cincuenta e seis
mil setecentas sete pesetas.-------------------------------------------------------------------------------ax) A " GOMEZ Y FANDIÑO S.L.", por materiais para obras municipais, quince mil
setecentas oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------az) A " GÓMEZ Y FANDIÑO SL", por materiais para obras municipais, duascentas nove
mil cento trinta e unha pesetas.-------------------------------------------------------------------------------ba) A " GOMEZ Y FANDIÑO SL", por materiais para obras municipais, cincocentas
vintesete mil duascentas vintesete pesetas.-----------------------------------------------------------------bb) A "COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS SL", por actualización e depuración
do Padrón de Urbana, seiscentas cincuenta e dúas mil cincocentas pesetas.---------------------------bc) A "COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS SL", por actualización e depuración
do Padrón de Urbana, cincocentas trece mil trescentas pesetas.-----------------------------------------bd) A "COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS SL", por actualización e depuración
do Padrón de Urbana, setecentas corenta e oito mil duascentas pesetas.------------------------------be) A "EXPRES DE VEA SL", por transporte de autobuses para a Festa da Nai,
duascentas trinta e dúas mil cento noventa pesetas.-------------------------------------------------------bf) A "EXPRES DE VEA SL", por transporte de autobuses para Romería da Terceira
Idade, duascentas trinta e dúas mil cento noventa pesetas.-----------------------------------------------bg) A D. MANUEL SOBREDO, por abastecemento de auga potable en Chaves,
oitocentas setenta mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------

bh) A D. MANUEL SOBREDO, por ampliación de alcantarillado en Casalonga, tres
millóns catro mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------bi) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por portateléfono e reparación de
teléfono de obreiros municipais, cincuenta mil cento noventa e tres pesetas.-------------------------bl) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por regrabadora, cincuenta e unha
mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------bm) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por cables telefónicos, mil
seiscentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------bn) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por alquiler de talkys, dezasete mil
vintecinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------bo) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por megáfono para policia local,
vintecatro mil novecentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------bp) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de escritura de permuta de
fincas, sesenta e sete mil cincocentas catorce pesetas.----------------------------------------------------bq) A "MIMONREX" por honorarios de procurador na apelación de dilixencias previas
266/99 de Santiago nº2, sete mil duascentas cincuenta e nove pesetas.--------------------------------br) A "PEYCAR PONTEVEDRA SL", por material para a brigada de incendios,
duascentas noventa e cinco mil duascentas setenta e oito pesetas.--------------------------------------bs) A " PEYCAR PONTEVEDRA SL", por material para protección civil, dúas mil
setecentas oitenta e catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------bt) A " PEYCAR PONTEVEDRA SL", por materiais para brigada de incendios, corenta e
dúas mil setecentas corenta e seis pesetas.----------------------------------------------------------------bu) A " PEYCAR PONTEVEDRA SL", por materiais para brigada de incendios, nove
mil corenta e oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------bv) A "PEYCAR PONTEVEDRA SL", por materiais para brigada de incendios, trinta e
oito mil oitocentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------bx) A " FRANCISCO PASCUAL SEOANE", por traballos de carpintería realizados no
colexio da Ramallosa, duascentas seis mil catrocentas oitenta pesetas.--------------------------------bz) A " FRANCISCO PASCUAL SEOANE", por traballos de carpintería realizados no
colexio dos Tilos, duascentas trinta mil oitocentas corenta pesetas.------------------------------------ca) A " FRANCISCO PASCUAL SEOANE", por traballos de carpintería realizados no
centro cultural de Teo, un millón catrocentas catro mil setecentas sesenta pesetas.----------------cb) A D. JOSE GARCIA GUTIERREZ, por transporte de zahorra para o campo do San
Martiño, e para o mesmo e Casalonga, para repoñer alcantarillado con zahorra e gravilla, cento
cincuenta e cinco mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------cc) A CORREOS, por telegrama, mil seiscentas sete pesetas.----------------------------------cd) A "RESTAURANTE PAMPIN", por xantar de nadal da corporación e traballadores
do concello, catrocentas oitenta e cinco mil pesetas.------------------------------------------------------ce) A " MUNDOCOPY", por material de oficina, corenta e catro mil trescentas noventa e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------cf) A "MUNDOCOPY", por material de oficina, vinteoito mil duascentas sete pesetas.---cg) A "MUNDOCOPY", por material de oficina, corenta e unha mil cento corenta e nove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ch) A "MUNDOCOPY", por material de oficina, corenta e nove mil oitocentas trinta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ci) A "MUNDOCOPY", por material de oficina, corenta mil duascentas oitenta e catro
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------cl) A "TRANSPORTES SANTIAGO FERNANDEZ TORRES", por viaxes de area para
Vilar de Calo e levar e retirar gradas e palco para a Festa da Nai, cento vinteunha mil oitocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cm) A "TRANSPORTES SANTIAGO FERNANDEZ TORRES", por viaxes de area e
gravillón para Vilar de Calo, cento vintecinco mil duascentas oitenta pesetas.------------------------

cn) A "TRANSPORTES SANTIAGO FERNANDEZ TORRES", por viaxes de area para
Vilar de Calo, noventa e tres mil novecentas sesenta pesetas.-------------------------------------------co) A D. ROBERTO JESÚS BARCALA FURELOS, por prestación de servicios
contratados na piscina dos Tilos, no periodo do 01 ó 15 de outubro de 2.000, catrocentas noventa
e catro mil cincocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------------cp) A "MELLA CALVO SL", por material de obra para beirarrúas de Raris, colexio dos
Tilos e colexio da Ramallosa, duascentas corenta e catro mil cincocentas noventa e catro pesetas.
cq) A " "MELLA CALVO SL", por material de obras para colexio de Ramallosa e
beirarrúas de Vilar de Calo, cento cincuenta mil catrocentas dezasete pesetas.-----------------------cr) A "MELLA CALVO SL", por material para obras de beirarrúas en Vilar de Calo,
noventa e dúas mil cento sesenta e nove pesetas.----------------------------------------------------------cs) A "MELLA CALVO SL", por material para obras de beirarrúas de Vilar de Calo,
duascentas trinta e dúas mil cento trinta e tres pesetas.--------------------------------------------------ct) A "MELLA CALVO SL", por materiais de obra para beirarrúas de Raris, seiscentas
sesenta e sete mil trescentas setenta e seis pesetas.--------------------------------------------------------cu) A " MELLA CALVO SL", por materiais para obras en colexios, trescentas cincuenta
e cinco mil cincocentas corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------cv) A " MELLA CALVO SL", por materiais para beirarrúas en Pontevea e Vilar de Calo,
e obras en Oza, Raris e Os Tilos, cento dezaoito mil trescentas oito pesetas.-------------------------cx) A " MELLA CALVO SL", por materiais para obras en Vilachaíño e portes varios,
cincuenta e tres mil trescentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------cz) A "MAQUINARIAS OTERO SL", por alquiler de maquinaria para obras municipais,
cento corenta e dúas mil novecentas corenta e nove pesetas.--------------------------------------------da) A "MAQUINARIAS OTERO SL", por alquiler de maquinaria para obras municipais,
cento vinteoito mil setecentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------db) A "MAQUINARIAS OTERO SL", por alquiler de maquinaria para obras municipais,
sesenta e oito mil catrocentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------------dc) A "AQUAGEST", por acometida de auga no colexio da Ramallosa, sesenta mil
setecentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------dd) A "AQUAGEST", por facturación de auga depurada do 3º trimestre do ano 2.000,
catro millóns novecentas noventa e seis mil duascentas oito pesetas.----------------------------------de) A "AQUAGEST", por facturación de auga potable do 3º trimestre do ano 2.000, nove
millóns setecentas cincuenta e nove mil trescentas setenta e sete pesetas.-----------------------------df) A "AQUAGEST", por traballos realizados na rede de auga en Reborido- Calo, dous
millóns duascentas unha mil oitocentas corenta e oito pesetas.-----------------------------------------dg) A "AQUAGEST", por facturación de auga potable correspondente ó 4º trimestre do
ano 2.000, oito millóns duascentas corenta e cinco mil seiscentas vintetrés pesetas.-----------------dh) A "AQUAGEST", por facturación de auga depurada correspondente ó 4º trimestre do
ano 2.000, catro millóns catrocentas corenta e cinco mil cincocentas corenta e cinco pesetas.-----di) A " HORMIGONES MONPASA SL" , por formigón para beirarrúas de Pontevea,
cento seis mil cento sesenta e tres pesetas.------------------------------------------------------------------dl) A "HORMIGONES MONPASA SL", por formigón para Pontevea, cento corenta e
nove mil duascentas noventa e unha pesetas.---------------------------------------------------------------dm) A " CENTRO DEPORTIVO SL", por material deportivo, corenta e oito mil
setecentas setenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------dn) A "HERBRONCE S.L.L.", por escudos e cruceiros para atencións protocolarias,
duascentas trinta e dúas mil cincocentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------do) A "HERBRONCE S.L.L.", por cruceiros para atencións protocolarias, cento
dezanove mil catrocentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------

dp) A "HERBRONCE S.L.L.", por escudos para atencións protocolarias, cento trece mil
cen pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------dq) A " FERLO", por dous sinais de tráfico, trece mil novecentas vinte pesetas.------------dr) A "FERLO", por sinais para a policía local, cincuenta e oito mil cincuenta e oito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ds) A "VSM CANON", por facturación de copias de fotocopiadora municipal de xuño a
outubro, cincuenta e cinco mil seiscentas vintecinco pesetas.-------------------------------------------dt) A "VSM CANON", por mantemento da fotocopiadora do xulgado, trinta e oito mil
sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------du) A "VSM CANON", por facturación de copias de fotocopiadora municipal, de
setembro a novembro, catro mil duascentas setenta e sete pesetas.-------------------------------------dv) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta e catro mil
cincocentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------dx) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta e oito mil cento
corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------dz) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, duascentas vintesete mil
cento corenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ea) A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, por publicación de
anuncios no BOP, cincuenta e cinco mil cento sesenta e cinco pesetas.--------------------------------eb) A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, por publicación de
anuncios no BOP, cento quince mil trecentas cincuenta e cinco pesetas.------------------------------ec) A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, por publicación de
anuncios no BOP, dez mil cento setenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------ed) A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, por publicación de
anuncios no BOP, dúas mil duascentas vinte pesetas.-----------------------------------------------------ee) A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, por publicación de
anuncios no BOP, dúas mil novecentas sesenta pesetas.--------------------------------------------------ef) A "DEPORTE GESTIÓN SL", por servicios prestados na piscina de Luou, mes de
setembro de 2.000, cincocentas noventa e seis mil oitocentas vinte pesetas.--------------------------eg) A " MANUEL VALIÑO CALO", por materiais para obras municipais, trescentas
corenta e dúas mil trescentas corenta e oito pesetas.------------------------------------------------------eh) A " MANUEL VALIÑO CALO", por porte de alimentos a Coruña, vintecinco mil
cincocentas vinte pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------ei) A "MANUEL VALIÑO CALO", por horas de camión e un contentor de escombro,
dezasete mil catrocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------el) A "SOGAMA", por tratamento dos RSU de Teo, mes de outubro de 2.000, un millón
duascentas cinco mil duascentas dúas pesetas.-------------------------------------------------------------em) A "SOGAMA", por tratamento dos RSU de Teo, mes de novembro de 2.000, un
millón cento dezaoito mil oitocentas oitenta e unha pesetas.---------------------------------------------en) A "SOGAMA", por tratamento dos RSU de Teo, mes de decembro de 2.000, un
millón cento cincuenta e dúas mil novecentas corenta pesetas.------------------------------------------eo) A "B.C. CHONY, SL", por materiais para obras municipais e horas de
retroexcavadora e camión, cincocentas trinta e tres mil novecentas vintecinco pesetas.-------------ep) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS", por productos para departamento de
servicios sociais, cento setenta e nove mil duascentas noventa pesetas.--------------------------------eq) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS", por roupa e materiais para servicio contra
incendios, vintesete mil setecentas vinte pesetas.----------------------------------------------------------er) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS", por roupa e materiais para tractorista
municipal, tres mil cincocentas corenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------es) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS", por materiais para departamento de
deportes, tres mil cincocentas vinte pesetas.----------------------------------------------------------------et) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS", por productos para escolas, dezaoito mil
trescentas sesenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------

eu) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS", por materiais para servicio contra
incendios, mil catrocentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------------ev) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS", por productos para escolas, sete mil
cincocentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------ex) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS", por productos para departamento de
servicios sociais, duascentas catro mil novecentas cincuenta e catro pesetas.-------------------------ez) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS", por productos para departamento de
servicios sociais, cento corenta e tres mil cento setenta e unha pesetas.--------------------------------fa) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS", por productos para escolas, catro mil cento
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------fb) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por honorarios pola redacción do
proxecto do Plan de Obras e Servicios (POS), ano 2.000: Saneamento en Outeiro e Espiño,
duascentas corenta e dúas mil setecentas cincuenta e dúas pesetas.-------------------------------------fc) A "ILUMINACIONES SOUTO SL", por colocación do alumado de nadal, oitocentas
doce mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------fd) A "EXCAVACIONES OVIDIO SL", por obra de parque infantil en Vilar de Francos,
cento trinta e unha mil setecentas setenta e seis pesetas.--------------------------------------------------fe) A "EXCAVACIONES OVIDIO SL", por certificación única da obra de afirmado de
pistas en Vilar de Francos, tres millóns catrocentas oitenta e nove mil setecentas cincuenta e unha
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ff) A "COMUCA SL", por material para obras municipais, corenta e cinco mil novecentas
trinta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------fg) A "VEICAR", por lámpada para policía local, dúas mil seiscentas doce pesetas.-------fh) A "INSTALACIONS ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por aforro
enerxético en varios lugares, anualidade 2.000, vinte millóns de pesetas.-----------------------------fi) A "INSTALACIONS ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por retirada de
postes na concentración de monte de Calo, trescentas trece mil duascentas pesetas.-----------------fl) A "INSTALACIONS ELECTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por montaxe
eléctrico na Liga Galega de Bandas de Gaitas, corenta e seis mil catrocentas pesetas.--------------fm) A "A FOGAZA SL", por barras de pan para Campionato de Gaitas, oitenta mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------fn) A "GALICON", por material de oficina, cincuenta e seis mil trescentas trinta e seis
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------fo) A " J. VILLAVERDE S.A.", por material para obras municipais, cento noventa e unha
mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------fp) A " CIBER TEO INFORMÁTICA", por material informático, tres mil novecentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------fq) A "CIBER TEO INFORMÁTICA", por material informático, tres mil novecentas
vinteunha pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------fr) A "SEUR", por envío de documentación, dúas mil duascentas trinta pesetas.------------fs) A " SEUR", por envío de documentación, catorce mil cincocentas sesenta e oito pts.--ft) A "CARPINTERÍA SANROFER, SL", por instalación de xogos infantís na área
recretaiva de Vilar de Francos, catrocentas sesenta e catro mil pesetas.--------------------------------fu) A "CARPINTERÍA SANROFER, SL", por balado de todo o recinto do albergue de
Francos, duascentas corenta e cinco mil seiscentas pesetas.----------------------------------------------fv) A "CARPINTERIA SANROFER, SL", por reparar xogos infantís no colexio de San
Martiño, da Ramallosa, parque dos Tilos e Osebe, noventa e dúas mil oitocentas pesetas.---------fx) A " RADIO VOZ", por emisión de anuncios radiofónicos da Festa do Cabalo, sesenta
e nove mil seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------

fz) A "REXISTRO DA PROPIEDADE DE PADRÓN", por rexistro de permuta de finca,
quince mil setecentas cincuenta pesetas.--------------------------------------------------------------------ga) A "CAMILO CARBALLAL, SL", por formigón para Vilar de Calo, trescentas
vinteoito mil trescentas trinta e oito pesetas.---------------------------------------------------------------gb) A " CAMILO CARBALLAL, SL", por gravilla e zahorra para pista en Casalonga,
cincuenta e dúas ml oitocentas oitenta e tres pesetas.-----------------------------------------------------gc) A " CAMILO CARBALLAL, SL", por gravilla e zahorra para carballeira de Francos,
cento cincuenta e oito mil novecentas sesenta e dúas pesetas.-------------------------------------------gd) A "CAMILO CARBALLAL, SL", por pedra para polideportivo dos Tilos, sete mil
trescentas setenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------ge) A "CAMILO CARBALLAL, SL", por formigón para Vilar de Calo, oitenta e nove
mil sete pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------gf) A "CAMILO CARBALLAL, SL", por formigón para Sta. Eufemia de Oza, oitocentas
trinta mil trescentas corenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------gg) A "CAMILO CARBALLAL, SL", por gravilla para Casalonga, dezaseis mil
cincocentas trinta e sete pesetas.-----------------------------------------------------------------------------gh) A "CAMILO CARBALLAL, SL", por gravilla para carballeira de Francos, corenta e
dúas mil setecentas vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------gi) A "VIPROGA", por catro vixiantes de seguridade para Feira de San Martiño, oitenta
e sete mil novecentas setenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------------gl) A "FERRALLA DUFER, SL", por materiais para obras municipais, trinta e oito mil
catrocentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------gm) A "EXTINFER", por dous extintores para local da Asociación de Minusválidos de
Calo, trece mil novecentas vinte pesetas.-------------------------------------------------------------------gn) A "FERLIÑO", por material para obras municipais, cincuenta e dúas mil cincocentas
noventa e catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------go) A "INSA, SL", por desratización e desinsectación, dezanove mil cento corenta pts.---gp) A " INSA, SL", por desratización e desinsectación, dezanove mil cento corenta pts.--gq) A "INSA , SL", por desratización, dezanove mil cento corenta pesetas.-----------------gr) A RADIO POPULAR S.A.- COPE, por emisión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------gs) A RADIO POPULAR SA - COPE, por emisión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------gt) A " COMERCIAL SILVA SANTIAGO, SL", por materiais para obras municipais,
trinta e seis mil cento sesenta e tres pesetas.----------------------------------------------------------------gu) A "CEMIGA", por mantemento e copias da fotocopiadora municipal, vintedúas mil
cincocentas nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------gv) A "CEMIGA", por reparación de fotocopiadora municipal, tres mil catrocentas
oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------gx) A " CEMIGA", por material para a fotocopiadora, trescentas cincuenta e oito mil
catrocentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------gz) A "CEMIGA", por mantemento e copias de fotocopiadora municipal, dezaoito mil
seiscentas dezaoito pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------ha) A "CEMIGA", por mantemento e copias de fotocopiadora municipal, trece mil
corenta e unha pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------hb) A "RADIO OBRADOIRO", por anuncios Feira de San Martiño, cincuenta e dúas mil
duascentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------hc) A "RADIO OBRADOIRO", por inserción de felicitacións de nadal, cincuenta e oito
mi pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------hd) A "EL CORREO GALLEGO", por anuncio de convocatoria de contratación, trinta e
dúas mil catrocentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------he) A "EL CORREO GALLEGO", por anuncio Festa do San Martiño, cincuenta e oito
mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

hf) A "EL CORREO GALLEGO", por anuncio, vinteunha mil trescentas corenta e catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------hg) A "EL CORREO GALLEGO", por anuncio, corenta mil seiscentas pesetas.-----------hh) A "GASUCLIN", por suministro de papel, corenta e cinco mil catrocentas setenta e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------hi) A "MANUEL CASAL PÉREZ", por rotulación de cinco vitrinas para bandos, sinais
para Sta. María de Teo e Coira, pancartas para Festa do Cabalo, vinteoito mil oitocentas doce
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------hl) A "MANUEL CASAL PÉREZ", por letreiro para centro de saúde de Pontevea, e
limpeza e reparación de sinais, cento setenta e cinco mil novecentas dez pesetas.-------------------hm) A "CAMPOSA S.L.", por materiais para obras municipais, cento setenta mil
catrocentas trinta e dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------hn) A D. GABRIEL NIETO CARBALLO, por traballo realizado de limpeza de fosa
séptica en colexios da Ramallosa e Calo, vinte mil pesetas.---------------------------------------------ho) A "HOTEL CONGRESO", por aloxamento dos xuices do Campionato Galego de
Bandas de Gaitas, cento oitenta e dúas mil cincocentas corenta e dúas pesetas.----------------------hp) A "HOTEL CONGRESO", por viño español en clausura de torneo de fútbol
(30-12-00), cento setenta e cinco mil cincuenta e dúas pesetas.-----------------------------------------hq) A " FERRETERÍA E DROGUERÍA GERMAN", por copias de chaves, mil
catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------hr) A "ANTONIO GIL DE LOS RIOS", por xerseis para a policía local, sesenta e dúas
mil seiscentas corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------hs) A "ANTONIO GIL DE LOS RIOS", por roupa e material para protección civil,
duascentas vintecinco mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------ht) A "EXCLUSIVAS VILA SL", por materiais para Instituto de Cacheiras, colexio dos
Tilos, colexio da Ramallosa, colexio de Calo, e escolas rurais, duascentas cincuenta e oito mil
cento trinta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------hu) A " EXCLUSIVAS VILA SL", por cuota de contrato de revisión de alarma de
seguridade, trinta e unha mil novecentas pesetas.----------------------------------------------------------hv) A "RESIDENCIA PUENTE VEA SL", por estancia de tres meses de D. Antonio
Pedrouzo García, trescentas corenta e dúas mil pesetas.--------------------------------------------------hx) A "LA LEY", por material de oficina, doce mil cento sesenta e oito pesetas.-----------hz) A "RESTAURANTE PATIÑO", por xantar do tribunal da praza de educadora
familiar, vintecinco mil cincocentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------ia) A "COPY ESTUDIO SL", por copias de planos, mil catrocentas corenta pesetas.------ib) A "GESTETNER", por papel para fotocopiadora, trinta e dúas mil catrocentas oitenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ic) A "GESTETNER", por reparación do fax da consistorial, doce mil seis pesetas.--------id) A "GESTETNER", por toner, dezanove mil setecentas tres pesetas.----------------------ie)A "GESTETNER", por papel para fotocopiadora, corenta e nove mil sesenta e oito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------if) A BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, por suscripción anual, trinta e seis mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ig) A BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, por suscripción anual do xulgado, trinta e seis
mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------ih) A BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, por inserción de anuncio, cento cincuenta e
cinco mil duascentas oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------ii) A "COMERCIAL AGRIVAMA, SL", por reparación do tractor municipal, trescentas
sesenta e tres mil novecentas setenta e seis pesetas.--------------------------------------------------------

il) A "CENTRO DEPORTIVO SL", por dous balóns para departamento de deportes, catro
mil catrocentas noventa pesetas.-----------------------------------------------------------------------im) A "CENTRO DEPORTIVO SL", por camisetas e trofeos para campionato de fútbol e
material para departamento de deportes, cento oitenta e catro mil trescentas pesetas.---------------in) A "GRAFIDEZA, SL", por material de oficina, trinta e oito mil oitocentas oitenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------io) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, cento setenta e dúas mil sesenta e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ip) A "DISGACO, SL", por bolsas de cotillón para festival de Reis, trinta e dúas mil
catrocentas oitenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------------iq) A "GRAFINOVA", por material de oficina, folletos do campionato de gaitas e
felicitacións de nadal, un millón trescentas dúas mil noventa e cinco pesetas.------------------------ir) A "COMITE TÉCNICO GALLEGO DE ÁRBITROS DE FÚTBOL", por arbitraxe de
torneo triangular organizado polo concello, seis mil catrocentas oitenta e tres pesetas.-------------is) A "COMITÉ TÉCNICO GALLEGO DE ÁRBITROS DE FÚTBOL", por arbitraxe de
final do torneo triangualr, sete mil catrocentas vintedúas pesetas.--------------------------------------it) A "MONTAJES Y MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS RIVADULLA SL", por tres
máquinas para limpeza de polideportivos, un millón catrocentas dez mil duascentas setenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------iu) A "EDITORIAL ARANZADI", por "R.C. Legislación", oitenta e tres mil setecentas
vinteunha pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------iv) A "EMPRESA SEOANE SL", por bonobus, mes de decembro, catro mil duascentas
corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------ix) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por material de limpeza do centro médico de
Calo, cincuenta e unha mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------iz) A "CASTROMIL SA", por bonobus, mes de decembro, doce mil seiscentas vinte
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------la) A "ORVISAHOUSE, SL", por plantas para colexio da Ramallosa, vinte mil seiscentas
dezaoito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------lb) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ, SL", por facer portas para local social de Teo, reparación
de andamios e soportes de sinalización, e facer porterías para pabillón da Ramallosa, cento
cincuenta e cinco mil oitocentas oito pesetas.-------------------------------------------------------lc) A "RETEVISIÓN", por conexión a Internet, mil cento setenta e nove pesetas.----------ld) A "RETEVISIÓN", por conexión a Internet, outubro-novembro, once mil catrocentas
oitenta e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------le) A "RETEVISIÓN", por conexión a Internet, novembro - decembro, once mil
catrocentas oitenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------------------------lf) A "RETEVISIÓN", por conexión a Internet, mil cento setenta e nove.-------------------lg) A "GALICIA MEDIA", por inserción de anuncio en "La Voz de Galicia", trece mil
novecentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------lh) A "ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
URBANO", por asistencia de dúas persoas ó VII Curso de Saúde Ambiental, trinta mil pesetas.-li) A FENOSA, por alumado público, mil seiscentas trinta e tres pesetas.--------------------lm) A FENOSA, por alumado público, seis mil seiscentas setenta e dúas pesetas.----------ln) A " ESTUDIO TOGARIÑOS", por programa de animación ó Nadal, incluindo clases
e material, cento oitenta e cinco mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------lo) A "ESTUDIO TOGARIÑOS", por recordos para o Campionato Galego de Bandas de
Gaitas, trescentas setenta e unha mil duascentas pesetas.-------------------------------------------------lp) A "RESTAURANTE O ATALLO", por xantar do 5 de xaneiro de membros de
protección civil, seis mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------lq) A D. JULIO HERBELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi de Ramallosa a Reis e ó
Hospital de Santiago, e volta, para departamento de servicios sociais, catro mil seiscentas pts.----

lr) A D. JULIO HERBELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi de Ramallosa a xulgado
de Fontiñas, e a Solláns, para departamento de servicios sociais, tres mil pesetas.-------------------ls) A D. SEVERINO FERREIRA JORGE, por suscripción de "La Voz de Galicia",
primeiro trimestre de 2.001, catorce mil cincocentas pesetas.-------------------------------------------lt) A " INFANTILANDIA", por montaxe de parque infantil o día 5 de xaneiro no pabillón
da Ramallosa, cento vintesete mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------lu) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos para o concello, corenta e catro mil
catrocentas oitenta e seis pesetas.----------------------------------------------------------------------------lv) A "AGRUPACIÓN DE VETERANOS DE SANTIAGO", por arbitraxes do
Campionato de Fútbol Sala, decembro de 2000, trinta e tres mil cincocentas pesetas.---------------lx) A "AGRUPACIÓN DE VETERANOS DE SANTIAGO", por arbitraxes do
Campionato de Fútbol Sala, xaneiro de 2001, trinta e nove mil pesetas.-------------------------------lz) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por posta a punto do tractor municipal, materiais e
man de obra, cincuenta e nove mil seiscentas oitenta e dúas pesetas.----------------------------------ma) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por cambio de aceite, petroleado e lavado do coche
da policía local, vintecinco mil cincocentas sesenta pesetas.-------------------------------------mb) A "MULTIOCIO", por productos para mantemento de piscinas municipais, cento
cincuenta e sete mil setecentas sesenta pesetas.------------------------------------------------------------mc) A "TABIQUES, SL", por mobiliario para centro social da Ramallosa, dous millóns
trescentas corenta e unha mil setecentas cincuenta e oito pesetas.--------------------------------------md) A DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por inserción de anuncio, cento trinta e catro
mil seiscentas corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------me) A "PIROTECNIA CALO SL", por fogos da cabalgata de Reis, dezaoito mil
cincocentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------mf) A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, por inserción de
anuncio no BOP, trinta mil oitenta pesetas.-----------------------------------------------------------------mg) A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, por inserción de
anuncio no BOP, cento tres mil cento cincuenta pesetas.-------------------------------------------------mh) A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, por inserción de
anuncio no BOP, tres mil cento corenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------mi) A "COREGAL SL", por servicio de recollida de papel e cartón, mes de decembro,
oitenta e unha mil cento dezasete pesetas.------------------------------------------------------------------ml) A " VIDRIERAS COMPOSTELA", por ventá para colexio da Ramallosa, cinco mil
novecentas setenta e tres pesetas.-----------------------------------------------------------------------------mm) A "GRAFICA DE ASTURIAS, SL", por material de oficina, dezanove mil
cincocentas cincuenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------mn) A "GRAFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, trinta e nove mil oitocentas
corenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------mo) A " CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE SECRETARIOS,
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL", por renovación de la
suscripción á revista de Estudios Locais, CUNAL, durante o 2.001, vintetrés mil pesetas.--------mp) A "CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA", por taxas, dezanove mil
duascentas corenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------mq) A "AS COMPUTER MAC CENTER", por material informático, mil novecentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------mr) A " SUPERMERCADO GÓMEZ Y FANDIÑO SL", por comestibles para festival de
Reis, dúas mil oitocentas dezaoito pesetas.-----------------------------------------------------------------ms) A "SUPERMERCADO GARCÍA CARREIRA SL", por comestibles para festival de
Reis, trinta e dúas mil novecentas sesenta e oito pesetas.--------------------------------------------------

mt) A " THYSSEN BOETTICHER SA", por mantemento do ascensor da gardería
municipal, corenta e nove mil tescentas trinta e nove pesetas.-------------------------------------------mu) A "CARPINTERIA E ALUMINIOS GALICIA , SL", por reparación de portas no
centro de saúde de Calo, vinteoito mil setecentas dez pesetas.------------------------------------------mv) A "FARMACIA ANA PRIETO BERTÓLEZ", por medicamentos de funcionarios,
cento sesenta e unha mil vinteoito pesetas.-----------------------------------------------------------------mx) A "FARMACIA ENRIQUE MARTÍNEZ PARAJO", por medicamentos dos
funcionarios, vintetrés mil seiscentas corenta pesetas.----------------------------------------------------mz) A "FARMACIA ENRIQUE MARTÍNEZ PARAJÓ", por medicamentos dos
funcionarios, trinta e seis mil cento cincuenta e cinco pesetas.------------------------------------------na) A "FARMACIA ENRIQUE MARTINEZ PARAJÓ", por medicamentos dos
funcionarios, corenta e catro mil trescentas vinteoito pesetas.-------------------------------------------nb) A "FARMACIA ENRIQUE MARTINEZ PARAJÓ", por medicamentos dos
funcionarios, once mil duascentas catorce pesetas.--------------------------------------------------------nc) A "FARMACIA ENRIQUE MARTINEZ PARAJÓ", por medicamentos para
cuadrilla de incendios, seis mil setecentas vintedúas pesetas.--------------------------------------------nd) A "FARMACIA ENRIQUE MARTINEZ PARAJÓ", por medicamentos dos
funcionarios, dez mil catrocentas cincuenta e seis pesetas.-----------------------------------------------ne) A "EL CORTE INGLES", por regalo para gañadora do I concurso de Postais de
Nadal, nove mil cento setenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------nf) A D. RICARDO GARCIA- PICCOLI ATANES E BENJAMIN VICTORINO
REGUEIRO MUÑOZ, por honorarios do Auto 2093/2000 do Xulgado de Primeira Instancia
número 5, cinco mil seiscentas trinta pesetas.--------------------------------------------------------------ng) A" CONSELLERÍA DE ECONOMIÁ E FACENDA ", por impresos, mil trescentas
setenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder , salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo
de terceiro, as seguintes licencias de obras:-----------------------------------------------------------------a) A "INMOBILIARIA PAXONAL SL", para construcción dun edificio de 20 vivendas,
con locais baixo-cuberta vinculados á mesma, na finca situada en Montouto, parroquia de
Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, e coa obriga
de cumpri-las seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------1.- Construirá dacordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores da mesma.------------------------------------------------------------2.- Aportará aval polo valor total do custo da urbanización correspondente ó promotor
que se valora na memoria aportada.--------------------------------------------------------------------------3.- Formalizará as cesións correspondentes a viais, terreo correspondente ó fronte da
parcela, entre a aliñación oficial e a C- 541, segundo o artigo 180.3 do Regulamento de Xestión
Urbanística, urbanizados segundo a memoria de urbanización aprobada dacordo coas indicacións
de Augas de Galicia e do Concello.--------------------------------------------------------------------------4.- Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto e coas
condicións técnicas que indique a compañía concesionaria Aquagest.---------------------------------5.- Urbanizará o fronte do solar antes de executar obras de edificación, segundo acordo da
Comisión de Goberno, deixando libre o espacio destinado ó vial da estrada.-------------------------6.- Non ocupará a edificación ata a concesión da lñicencia de 1ª ocupación.-----------------7.- Adaptará o ancho da rampa e trinchera de saída dos garaxes a un ancho máximo de
4,50 m. ( art. 2.51 NNSS).-------------------------------------------------------------------------------------b) A Dª ROSARIO GONZÁLEZ FILGUEIRA, para a construcción dunha vivenda
unifamiliar, na súa finca de As Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado
polo técnico D. J. Ángel Fernández Fernández, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:- Retranquearase 3 mts. a lindeiros e 8,00 mts. o eixe da pista municipal.--------------------- Non iniciará as obras ata presentar o nomeamento de técnicos directores das obras.-------

c) A D. FERNANDO ASPERILLA PINILLA, para a modificación de emplazamento
dunha vivenda unifamiliar en Pite, finca nº 201, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Carlos Sánchez - Montaña López e outra, coa obriga de cumpri-las seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Construirase dacordo co proxecto presentado.--------------------------------------------------- O cerre da finca que figura no proxecto, situarase a 5,00 mts. do eixe da pista e tramitará
solicitude independente para a construcción do mesmo.--------------------------------------------------d) A D. ANDRES CALVIÑO RIVADAS, para construcción dunha vivenda unifamilair
en Vilar de Calo, parroquia de Calo, segundo proxecto presentado, redactado polo arquitecto D.
Fco. Javier Fernández Echevarría, debendo construir dacordo co proxecto presentado, non
iniciando as obras ata presentar nomeamento de técnico director das obras.--------------------------e) A D. JUAN JOSÉ ALLER MOSQUERA, para construcción de nave para almacén de
apeiros de labranza, en Aido, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Arturo Rodríguez Vilanova, coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:-------------------------- Retranquearase 5 mts. a lindeiros e á distancia sinalada pola Excma. Deputación desde a
vía provincial.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Non se iniciarán as obras ata presentar nomeamento de tácnicos directores das obras.---f) A Dª MARIA JESÚS CAMPOS FERREIRO, en representación de "ESTRONOR SL",
para instalación de fosa séptica provisional, na finca "Chan do Trigo" de Ramallosa, parroquia de
Lucí, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Espinosa Murias e outro, debendo
cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 5.00 mts. a lindeiros e 8.00 mts. o eixe da pista, 25 mts. de calquera
pozo, fonte ou manantial.--------------------------------------------------------------------------------------- A instalación da fosa terá carácter provisional, ata posta en funcionamento da rede de
alcantarillado pública, e a súa implantación non trascenderá o exterior da propia finca, sendo
responsable de conservación e mantemento o promotor da mesma.------------------------------------g) A D. LUIS VILLAR FOLLA-CISNEROS, en representación de D. LUIS VILLAR
OTERO, para parcelación da finca nº 119-2 do plano de concentración parcelaria de Oza, situada
no núcleo de Rivas, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Luis Villar Folla-Cisneros,
debendo efectua-la segregación dacordo co proxecto e a documentación presentados.--------------h) A D. JOSÉ LUIS PALLARES RODRÍGUEZ, para construcción dun cerramento de 17
ml., que por tratarse de obras de muro de fábrica presenta proxecto redactado polo arquitecto D.
Alfredo Varela, na finca da Póboa, parroquia de Cacheiras, coa obriga de cumpri-las seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das citadas
Normas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desplazarase ata o cerre construido, pavimentando esta franxa
co mesmo material do pavimento actual.--------------------------------------------------------------------- A altura media da parte maciza non será superior a 0.90 m., sen que no punto máis
desfavorable pase de 1.30 m.(art. 2.12 a).-------------------------------------------------------------------i) A D. CARLOS TORRES NOHALES, en representación de "ALIMENTACIÓN
PESCAR S.C.A.R., SL", para acondicionamento de local para supermercado, situado en
Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Brígida García
Couto, coa obriga de non modifica-lo volume actual do local, e sen que as obras afecten á
estrucura do mesmo, e cumprirá as medidas correctoras informadas por Medio Ambiente para a
actividade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

l) A "DIESEL INYECCIÓN MILLADOIRO SL", para acondicionamento de local para
taller mecánico, situado en Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
enxeñeiro D. Juan Luis Montenegro Pérez, coa obriga de non modifica-lo volume actual do
local, e sen que as obras afecten á estrucura do mesmo, e cumprirá as medidas correctoras
informadas por Medio Ambiente para a actividade.-------------------------------------------------------3.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:-----------------------------------------a) Certificación nº 1 da obra de "Saneamento en Chaves-Lucí", correspondente ó Fondo
de Cooperación con entidades locais 2.000, redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez, por importe de dous millóns seiscentas cincuenta e unha mil noventa e unha
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Certificación nº 2 e última da obra de "Saneamento en Chaves-Lucí", correspondente ó
Fondo de Cooperación con entidades locais 2.000, redactada polo enxeñeiro D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez, por importe de seiscentas setenta e oito mil novecentas nove pesetas.------4.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 21 DE FEBREIRO DO 2001.-----------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vinteún de
febreiro do dous mil un---------------------------------Sendo as vinte horas e trinta minutos, e
baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U.
Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis
membros que a compoñen e que se citan na marxe,
a fin de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria
convocada para este día.--------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte----------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-la seguintes contas e facturas:-----------------------------------------------------------------------a) A FEGAMP, por pago de cota de socio, noventa e sete mil setecentas vinte pesetas.---b) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por limpeza de cunetas en distintos lugares do
concello, horas de camión, alquiler de maquinaria e man de obra, dous millóns cincocentas
corenta e catro mil novecentas setenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------c) A "CEMELIM, SA", por reparación de maquinaria municipal, setenta e unha mil
catrocentas dezasete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------d) A D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, por asistencia técnica durante un mes ó concello
en sustitución do técnico municipal, duascentas trinta e dúas mil pesetas.----------------------------e) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por reparación de estrada de Luou a Iglesia
de Calo, reparación de pistas en Loureiro, Bamonde e Noceda, reparación de pistas en Pite, pista
en Sta. Eufemia, pista da Póboa, limpeza de cunetas en Calo, limpeza de cunetas e bacheo en
Vilar de Calo e Carballal, un millón vintetrés mil catrocentas sesenta e oito pesetas.---------------f) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por arreglo de pista en Freixeiro, pista
Balcaide-Milladoiro, arreglo de pista en Caxade, Insua e Vilar de Francos, arreglo de pista en
Fixó, arreglo de pista en Vilar de Calo, e en Lucí, e limpeza en Campos, oitocentas noventa e
nove mil oitocentas setenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------g) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por reparación de pista en Guldrís, bacheo
de estrada de Milladoiro a Raris, e desatascar gabia en Solláns, setecentas trinta e unha mil
trescentas oitenta e nove pesetas.------------------------------------------------------------------------------

h) A "MARTINEZ MONTES E HIJOS SL", por colocación de tubos en Sta. Eufemia,
corenta e seis mil novecentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------i) A "COREGAL SL", por servicio de recollida de papel e cartón, mes de xaneiro, cento
catro mil catorce pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------l) A D. JOSÉ CERNADAS VÁZQUEZ, por provisión de fondos para recurso nº
5035/2000, do Tribunal siuperior de Galicia, sección 2ª, corenta mil pesetas.------------------------m) A " PESCADOS Y MARISCOS VELOSO", por comida da Festa do San Martiño,
duascentas corenta e seis mil cen pesetas.-------------------------------------------------------------------n) A " RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico, cincuenta e
oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------o) A "SEUR", por envíos urxentes á Coruña, oito mil corenta e nove pesetas.--------------p) A D. JAVIER SEIJO FERRO, por reparación de bomba sumerxible no campo da festa
de Lucí, cadro de protección de motor, e man de obra, noventa e oito mil vinte pesetas.-----------q) A "LA LEY", por suscripción, vinteseis mil setecentas vinteoito pesetas.----------------r) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da gardería municipal, oito mil setecentas
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------s) A "PROSEGA S.A.", por conexión a central receptora de alarmas, 1º trimestre 2001,
oito mil catrocentas vintedúas pesetas.----------------------------------------------------------------------t) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados nos
camiños da Burga e Pite, trescentas oitenta e unha mil cento oitenta e oito pesetas.-----------------u) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados nos
camiños de Iglesia de Reis, Nespereira, Cascalleira, Cacheiras e Penelas, trescentas cincuenta e
tres mil trescentas sesenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------v) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados de
salvacunetas en Reis, cincocentas corenta e seis mil sesenta e unha pesetas.-------------------------x) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados de
salvacunetas en Reis, cincocentas corenta e seis mil sesenta e dúas pesetas.-------------------------z) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados en camiño
en Coira (1ª Fase), cincocentas vinteseis mil seiscentas corenta pesetas.------------------------------aa) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados en
camiño en Coira (2ª Fase), cincocentas dez mil catrocentas pesetas.-----------------------------------ab) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados en
camiño en Coira (3ª Fase), catrocentas doce mil novecentas sesenta pesetas.-------------------------ac) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", por traballos realizados en
camiño en Coira (4ª Fase), setecentas trinta mil oitocentas pesetas.-----------------------------------ad) A D. JULIO HERBELLA ÁLVAREZ, por viaxe co seu taxi de Ramallosa a Reis e
Gil Casares, e volta , para departamento de servicios sociais, catro mil seiscentas pesetas.---------ae) A "GALICIA MEDIA ", por inserción de anuncio ( "Lar de Teo S.C. Vivendas") na
"Voz de Galicia", trece mil novecentas vinte pesetas.-----------------------------------------------------af) A "GALICIA MEDIA ", por inserción de anuncio ( "M.C. Mapoca") na "Voz de
Galicia", trece mil novecentas vinte pesetas.---------------------------------------------------------------ag) A "GALICIA MEDIA ", por inserción de anuncio ( "Construcciones Iglesan S.L.") na
"Voz de Galicia", trece mil novecentas vinte pesetas.-----------------------------------------------------ah) A "E.S. PONTEVEA", por gasóleo para vehículos municipais, vintecinco mil
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ai) A "E.S. PONTEVEA", por recambios para tractor municipal, mil novecentas oitenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------al) A "E.S. PONTEVEA", por gasóleo para vehículos municipais, trece mil setecentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------am) A "CIBER TEO", por materiais informáticos, mil novecentas setenta e dúas pesetas.an) A "FERLO", por sinais e materiais de sinalización, cento corenta e unha mil
oitocentas noventa e nove pesetas.----------------------------------------------------------------------------

ao) A "CASTROMIL SA", por bonobús, xaneiro de 2001, sete mil oitocentas vinte
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ap) A "AULA 25- ABRAXAS", por material para a gardería municipal, dous millóns
setenta e catro mil trescentas sete pesetas.------------------------------------------------------------------aq) A "EMPRESA SEOANE SL", por servicio a Santiago coas escolas unitarias o 28 de
xaneiro, cincuenta e sete mil setecentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------ar) A "CEFIGAL SL", por reparacións e materiais nas escolas de Campos, Francos, e nos
servicios do concello, trescentas trinta e oito mil catrocentas corenta e cinco pesetas.---------------as) A "CEFIGAL SL", por reparacións e materiais nas escolas de Recesende, Oza,
Francos e Bamonde, trescentas setenta e tres mil trescenats corenta e nove pesetas.-----------------at) A D. JOSÉ ADRÁN CEBEY, por servicio co seu taxi de Milladoiro a Mazas e
Hospital Gil Casares, e volta, para departamento de servicios sociais, catro mil trescentas
vinteunha pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------au) A "COPY ESTUDIO SL", por material de oficina e copias de planos, trinta e dúas mil
noventa pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------av) A "CAMILO CARBALLAL SL", por zahorra para Lampai, catro mil dezanove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ax) A "CEMIGA", por mantemento e copias da fotocopiadora da policía local, mil
seiscentas sesenta e oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------------az) A "VIDRIERAS COMPOSTELA", por colocación de laminado de aluminio no
colexio dos Tilos, catorce mil setecentas setenta e unha pesetas.----------------------------------------ba) A FEMP, por cota de socio, ano 2001, cento cinco mil cincocentas trinta e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bb) A "GALICON", por material de oficina, once mil catrocentas corenta e nove pesetas.bc) A "GALICON", por material de oficina, catorce mil cincocentas pesetas.---------------bd) A "GALICON ", por material de oficina, dezaoito mil oitocentas quince pesetas.-----be) A "COPYNINO 1", por material para curso de graduado escolar, corenta mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------bf) A "COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS SL", por actualización e depuración
do padrón de urbana, oitocentas vinteseis mil cincocentas pesetas.------------------------------------bg) A "EXPRES DE VEA SL", por servicio de transporte o 5 de xaneiro, para a cabalgata
de Reis, trinta e sete mil catrocentas cincuenta pesetas.--------------------------------------------------bh) A "JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE", por traballos de carpintería no
colexio dos Tilos, cento trinta e dúas mil duascentas corenta pesetas.----------------------------------bi) A "JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE", por traballos de carpintería no colexio
da Ramallosa, cincocentas corenta e catro mil corenta pesetas.-----------------------------------------bl) A "JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE", por traballos de carpintería no
pabillón dos Tilos, sesenta mil trescentas vinte pesetas.--------------------------------------------------bm) A "EL CONSULTOR", por suscripción, sesenta e tres mil seiscentas corenta e oito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bn) A CORREOS, por gastos de reembolso de "El Consultor", seiscentas cincuenta e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A "VECTOR PLUS SL", para construcción de vivenda unifamiliar en Torre, parroquia
de Cacheiras, debendo axustarse as obras ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª

María José Bouzas Louzao e outra, e coa obriga de non inicia-las obras ata presentar
nomeamento de directores das mesmas.---------------------------------------------------------------------b) A D. GONZALO FREY PAZOS, para construcción dunha vivenda unifamiliar, en
Bamonde, coa obriga de construir dacordo co proxecto presentado, redactado polo arquitecto D.
Carlos Otero Duarte, e non iniciando as obras ata presentar perante o concello nomeamento de
técnicos directores da mesma.--------------------------------------------------------------------------------c) A D. ESTEBAN FRAGA CAO, para construcción de vivenda unifamiliar en
Nespereira, parroquia de Luou, coa obriga de construir dacordo co proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Javier García Castelo, e non iniciando as obras ata presentar
perante o concello nomeamento de técnicos directores da mesma.-------------------------------------d) A D. JOSÉ ÁNGEL LAGO VIDAL, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Vilar de Calo, parroquia de Calo, coa obriga de construir dacordo co proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Amancio Losada Vicente, e non iniciando as obras ata presentar
perante o concello nomeamento de técnicos directores das mesmas.-----------------------------------e) A "MACOGA SA", para construcción dunha vivenda unifamiliar en Raxó , parroquia
de Cacheiras, coa obriga de construir dacordo co proxecto presentado, redactado polo arquitecto
D. Jesús M. Carrillo Pena, e non iniciando as obras ata presentar perante o concello nomeamento
de técnicos directores das mesmas.----------------------------------------------------------f) A Dª MARÍA JOSÉ IGLESIAS VALIÑO, para reforma e ampliación de vivenda
unifamiliar en Chaves, parroquia de Lucí, coa obriga de construir dacordo co proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús Atilano Cabado López, e non iniciando as obras
ata presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores das mesmas.-------------------g) LEGALIZACIÓN DE EDIFICIO DE BAIXO E DÚAS PLANTAS E BAIXO
CUBERTA.- Vista a instancia presentada por Dª Dolores Mirás Blanco, para a legalización de
edificio de baixo e dúas plantas e baixo cuberta, situada en Casalonga, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Carmen Rey López e outra, debendo o promotor
cumpri-las seguintes obrigas:---------------------------------------------------------------------------------1.- Aportará aval polo valor total do custo da urbanización do fronte do solar, segundo
memoria valorada que acompaña.----------------------------------------------------------------------------2.- Formalizará as cesións para viais polo norte, segundo plano de urbanización que
acompaña.--------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Instalará fosa séptica homologada con capacidade suficiente para as vivendas, antes de
conectar coa rede municipal en construcción, tramitando autorización independente.---------------4.- Urbanizará o fronte do solar correspondente á zona norte dacordo co plano
presentado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- Aportará escrito de compromiso referido nos artigos 40 e 41 do Regulamento de
Xestión Urbanística, garantindo que se urbanizará o solar antes do uso da edificación.-------------6.- Liquidará o valor do aproveitamento urbanístico correspondente á administración polo
10% da edificabilidade.----------------------------------------------------------------------------------------h) A D. JOSÉ LUIS SEGADE FERREIRO, para construcción de sótano, segundo
proxecto redactado polo técnico D. Javier García Castelo, en Galanas, parroquia de Calo,
debendo axustarse as obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------- Retranquearase 3 mts. a lindeiros e construirase dacordo co proxecto técnico
presentado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- O uso da edificación queda condicionado ó trámite de expediente de actividades
clasificadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A Dª MARÍA LOURDES CARDOSO PAZOS, para construcción de galpón para usos
agrícolas da vivenda de 40 m2 na finca nº 211, en Campos, parroquia de Teo, coa obriga de
cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 8 mts. o eixe da pista.------------------------------------- Cumplirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para o solo non urbanizable NU ( modalidade I ), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non

superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 1% da parcela neta e un límite de 40,00 m2.------------------------------------------------------------l) A Dª JOSEFINA RIVERA IGLESIAS, para cerramento de terraza existente de 30 m2,
para evitar humedades, e retellado da cuberta da vivenda de 70 m2, na finca 63 de Vilar de
Francos , parroquia de Calo, coa obriga de que as obras non afecten á estructura da edificación.--m) A D. BENEDICTO QUINTELA CARNOTA, para construcción dun cerramento de
41 ml., entre lindeiros, sen afectar a viais públicos, que por tratarse de obras de muro de fábrica,
presenta proxecto técnico redactado por D. Luis Villar, na finca de Póboa, de Cacheiras, debendo
dar cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias vixentes.-------n) A D. MANUEL MELLA VÁZQUEZ, para repara-la cuberta do galpón existente de
40 m2, en Ramallosa, parroquia Lucí, non debendo as obras afectar á estructura da edificación.--Neste momento abandona a sala o Sr. Alcalde, pasando a presidila o Sr. Castroagudín
Valladares.-------------------------------------------------------------------------------------------------------o) A Dª ANA MARÍA BLANCO REY, para repara-la cuberta da vivenda de superficie
80 m2, lavado e encintado de paredes da vivenda de 180 m2, apertura de 3 ocos, e sustitución de
7 ventás, situada en O Casal, parroquia de Recesende, coa obriga de non modifica-lo volume
actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.----------------------------------Neste instante volve a entrar na sala o Sr. Alcalde, e volve a ocupa-la presidencia da
sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------p) A D. MANUEL GÓMEZ NOYA, para acondicionamento e pavimentado do local nº
38 de Os Tilos(centro comercial) en 65 m2, coa obriga de que as obras non afecten á estructura
da edificación.---------------------------------------------------------------------------------------------------q) A Dª ANA Mª BLANCO CALDAS, para acondicionamento de local, segundo
presuposto que acompaña, en Veiga do Espiño, parroquia de Cacheiras, tratándose de obras
menores, coa origa de que as obras non afecten á estructura da edificación existente.--------------r) A "MC MAPOCA", para acondicionamento de local para ferretería, en Ramallosa,
parroquia de Lucí, segundo proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Brígida García
Couto, e unha vez calificada a actividade por Medio Ambiente e informada favorablemente, as
obras axustaranse ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------ Construirase dacordo co proxecto técnico, presentando previamente á posta en marcha
da actividade, xustificación da capacidade da estación depuradora do edificio para os servicios
hixiénicos, mentres non entre en funcionamento a EDAR municipal.----------------------------------- Aplicaranse as medidas correctoras da actividade.----------------------------------------------4.- LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.---------------------------------------------a) Vista o informe do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. JOSÉ FONTENLA TORRES, en representación de "ESTRONOR SL", a
LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN, para o edificio de 14 vivendas situado en Ramallosa, Fase 2ª ,
segundo obras executadas en base a licencia municipal número 112/99, de data 30/04/99, e unha
vez adaptadas as obras ás condicións do proxecto presentado, e a normativa sectorial
vixente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Vista o informe do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a MONTESIAGO SL, a LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN, para o edificio de
45 vivendas situado en Montouto , segundo obras executadas en base a licencia municipal
número 161/99, de data 31/05/99, e unha vez adaptadas as obras ás condicións do proxecto
presentado, e a normativa sectorial vixente.-----------------------------------------------------------------

4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta do
escrito de D. DOMINGO IGLESIAS CARBIA, nº 257, de data 09/02/01, no que expón que pasa
a rexe.lo establecemento dedicado a TALLER DE CALZADO, situado na Urbanización Os
Tilos, centro comercial Os Tilos, local nº 2, da parroquia de San Francisco de Asis, do que era
titular D. Lorenzo Vázquez Rodríguez, polo que solicita o cambio de titularidade do citado
establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de
titularidade que solicita, debendo suxeitarse o novo titular ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licencia."------------------------------------------------------------------------------5.- VENTA DE PINOS DE MASAS COMÚNS DE OZA E BAMONDE.- Vistas as
ofertas presentadas, a Comisión de Goberno acordou acepta-la oferta de D. Plácido Tomé
Martínez, polos pinos rotos e arrancados durante o temporal nas masas comúns de Oza e os pinos
secos da masa común de Bamonde, pola cantidade de vintetrés mil pesetas.--------------------------6.- PAGO DE PINOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE REIS.- A
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou aboar a D. José Antonio Zamar Carbia e a D.
Manuel Tarrio Iglesias, a cantidade de 25.000 pesetas a cada un, polas árbores das fincas que
tra-la concentración parcelaria de Reis pasaron a propiedade municipal.------------------------------7.- COMPRA DE MATERIAL PARA A POLICÍA LOCAL.- Vista a relación de
material feita pola policía local para cubri-las necesidades do departamento, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acordou acceder á petición, que ascende á cantidade de catrocentas
noventa mil duascenats setenta e dúas pesetas.-------------------------------------------------------------8.- REALIZACIÓN DE OBRAS EN CASALONGA E TEXEXE.- A Comisión de
Goberno, por unanimidade, acordou:------------------------------------------------------------------------a)Realiza-las seguintes obras, segundo presupostos feitos polo técnico municipal:---------- Pavimento en Casalonga, por importe de dous millóns cincocentas vinteseis mil
duascentas noventa e unha pesetas.--------------------------------------------------------------------------- Pavimento acceso a Texexe, por importe de trescentas cincuenta e dúas mil trescentas
oitenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------b) Facultar ó Sr. Alcalde para realiza-la contratación das mesmas.----------------------------9.- PLAN ESPECIAL DE MELLORA DO NÚCLEO RURAL DE COBAS.- Visto o
proxecto de Plan Especial de Mellora do Núcleo Rural de Cobas, tramitado de oficio polos
servicios municipais, e examinados os informes emitidos pola Consellería de Ordenación do
Territorio, Obras Públicas e Vivenda, os servicios técnicos municipais, e a asesoría xurídica, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou aprobalo inicialmente, conforme ó disposto no
artigo 42 da Lei 1/97 do Solo de Galicia e nun dos xornais de maior circulación na provincia, así
como a notificaciíon individual ós propietarios afectados.-----------------------------------------------10.- PLAN ESPECIAL DE MELLORA DO NÚCLEO RURAL DE INSUA.- Visto o
proxecto de Plan Especial de Mellora do Núcleo Rural de Insua, tramitado de oficio polos
servicios municipais, e examinados os informes emitidos pola Consellería de Ordenación do
Territorio, Obras Públicas e Vivenda, os servicios técnicos municipais, e a asesoría xurídica, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou aprobalo inicialmente, conforme ó disposto no

artigo 42 da Lei 1/97 do Solo de Galicia e nun dos xornais de maior circulación na provincia, así
como a notificaciíon individual ós propietarios afectados.-----------------------------------------------11.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 1 DE MARZO DO
2001.---------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Na casa do concello de Teo, a un de marzo do dous
Alcalde-Presidente:
mil un--------------------------------------------------------D. Armando U. Blanco Martínez.
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
Concelleiros:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
D. Antonio Castroagudín Valladares
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Manuel R. Cajaraville Campos
Goberno, coa asistencia dos cinco membros que a
D. Urbano Ouro Calvelo
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Manuel Mata Iglesias
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.-----D. Juan B. Aller Suárez
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Secretario:
Naveira Vázquez.------------------------------------------D. Jesús Naveira Vázquez.
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na
seguinte-------------------------------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------------------a) A TELEFONICA, por recibo de móbiles municipais, cincuenta e cinco mil novecentas
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A TELEFONICA, por recibo de fax da consistorial, mil novecentas noventa e tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A TELEFÓNICA, por recibo de móbil da escola obradoiro, dúas mil duascentas
novena e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------d) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono de centro médico de Cacheiras, cinco mil
cincocentas noventa e seis pesetas.---------------------------------------------------------------------------e) A TELEFÓNICA, por recibo de fax da consistorial, cinco mil trescentas seis pesetas.-f) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, dezaseis mil oitenta e dúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, duascentas vinte mil cento
dezaseis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------h) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, corenta mil catrocentas corenta e catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A TELEFÓNICA, por recibo de fax da consistorial, catro mil trescentas cincuenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------l) A "GASOLEO DE CALEFACCIÓN S.L.", por gasóleo para calefacción de edificios
municipais, trescentas cincuenta e sete mil trescentas cincuenta e cinco pesetas.---------------------m) A "CONSTRUCCIONES RARIS , S.L.", por lavar e pintar polideportivo dos Tilos,
un millón cento vintedúas mil novecentas trinta e oito pesetas.------------------------------------------

n) A "BAR SANTA EUFEMIA", por suministro de bebidas na Festa da Nai, sete mil
duascentas cincuenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------o) A " A LAREIRA- ALIMENTACIÓN", por cacheiras e chourizos para Festa da
Cacheira, seiscentas setenta e seis mil duascentas cincuenta pesetas.-----------------------------------p) A " JUAN GUERRA NEIRA", por 363,3 kilos de polbo para a Festa da Carne ó
Caldeiro, trescentas quince mil seiscentas cincuenta pesetas.--------------------------------------------q) A" CORZAN S.L.", por productos cárnicos para Festa da Carne ó Caldeiro,
catrocentas trinta e catro mil setecentas vintesete pesetas.-----------------------------------------------r) A D. CARLOS BUSTELO RÍOS, por reparar lavadeiro de Faramello, e desatascar
gabias de varias pistas, vinteoito mil pesetas.--------------------------------------------------------------s) A TELEFÓNICA, por reparación de fío interior do modem, sete mil trescentas
cincuenta e sete pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------t) A "AGOSOFLOR", por flores para pabillón dos Tilos, sete mil cincocentas pesetas.---u) A "AGOSOFLOR", por corona funeraria, vinteseis mil pesetas.---------------------------v) a "GESTORÍA DE LA TORRE, SL", por traballos realizados para o concello, vinte
mil oitocentas vintedúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------x) A "VSM CANON", por mantemento de fotocopiadora do xulgado, cinco mil
setecentas oitenta e oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------------z) A "VSM CANON", por mantemento de fotocopiadora da consistorial, cincuenta e oito
mil setecentas sesenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------aa) A "RESTAURANTE GOFY", por comida do técnico e o asesor municipais, dúas mil
seiscentas sesenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------ab) A "J. TEO AMATE", por materiais para obras municipais, cento corenta e cinco mil
setecentas corenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------ac) A "INSA, SL", por desratización, dezanove mil cento corenta pesetas.------------------ad) A "GESTETNER", por papel para fotocopiadora, corenta e oito mil setecentas vinte
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A " GÓMEZ Y FANDIÑO, SL", por materiais para obras municipais, cinco mil cento
setenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------af) A "BOLETÍN OFICIAL DE GALICIA", por inserción de anuncio sobre aGardería de
Calo, trinta e tres mil seiscentas oitenta e seis pesetas.---------------------------------------------------ag) A " FARMACIA MARTINEZ ATÁN" , por botiquín para o concello, mil trescentas
oitenta e sete pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------ah) A "FARMACIA MARTINEZ ATAN", por medicamentos para funcionarios, cento
vinteunha mil novecentas corenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------ai) A "FARMACIA MARTÍNEZ ATÁN", por medicamentos para servicios sociais, cento
oitenta e catro mil novecentas dez pesetas.----------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes , a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-----------------------------------------------------a) A D. MANUEL DUBRA REY, para construcción dunha vivenda unifamiliar na finca
nº 478 de Carballal, parroquia de Calo, coa obriga de construir segundo proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira, e non iniciando as obras ata presentar
perante o concello o nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------b) A D. JOSÉ BAÑOS FOJO e Dª SUSANA SEOANE CARNEIRO, para construcción
dunha vivenda unifamiliar en Solláns, parroquia de Calo, coa obriga de construir segundo
proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª María López Castro, non iniciando as obras ata
presentar perante o concello o nomeamento de técnicos directores de obra, e debendo instalar un
extintor na zona de aparcamento dacordo coa CPI-96.----------------------------------------------------c) A D. ANDRES MARTINEZ MUNIN, para construcción dun galpón para usos
agrícolas de 10 m/2, na súa finca de Iglesia, parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------------

- Retranquearase 3 mts. a lindeiros e 8 mts. o eixe da pista.------------------------------------- Cumplirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo No Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30,00 m2.------------------------------------------------------------d) A D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BARREIRO, para construcción dun cuberto adosado
á casa de 20 m/2, na finca nº 288 de Torre, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 8 mts. o eixe da pista.------------------------------------- Cumprirán as Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas, para solo Non
Urbanizable N.U. (modalidade I), sendo exclusivamente de planta baixa , cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non superior a 2,30
m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 1% da
parcela neta e un límite de 40,00 m2.------------------------------------------------------------------------e) A MARINA COLLAZO HORTAS, para construcción dun garaxe de 30 m2, para uso
privado, na finca "Caniza", de Vilaverde-Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 3 mts. a lindeiros e 6 mts. o eixe da pista.------------------------------------- Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable NT(G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respècto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30,00 m2.----------------------------------------------------f) A "GESTINFOR BUSINESS SL", para construcción dun cerramento, en Bustelo,
parroquia de Luou, que por tratarse de obars de muro de fábrica, presenta proxecto técnico
redactado polo arquitecto D. José A. Hernando Ezquerra, debendo as obras axustarse ás seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Executarase dacordo co proxecto técnico presentado.------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe das dúas vías públicas, situando a base do muro
á mesma altura que a pista. A cuneta desplazarase ata o cerre construido, enchendo o treito
existente entre o firme da pista e a cuneta con zahorra compactada.------------------------------------g) A D. JOSE SINDE GRANJA, para construcción dun cerramento de 132 ml., en
Loureiro, parroquia de Luou, que por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto
técnico redactado por Cid Rivadulla Arquitectos S.L., debendo as obras axustarse ás seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Executarase dacordo co proxecto presentado.--------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V, das citadas
Normas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

h) A D. JOSÉ DOMINGUEZ CORRAL, para construcción dun cerramento, na finca nº
1.073 de Socastro, parroquia de Calo, que por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta
proxecto técnico redactado polo arquitecto D. José A. Parga García, debendo as obras axustarse
ás seguintes condicións:---------------------------------------------------------------------------------------- Executarase dacordo co proxecto presentado.---------------------------------------------------- Darase cumplimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumplirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desplazarase ata o cerre construido, enchendo o treito
existente entre o firme da pista e a cuneta con zahorra compactada.------------------------------------i) A Dª JULIA VÁZQUEZ SÁNCHEZ, para repara-la cuberta da vivenda de superficie
100 m/2, situada en Agoso, parroquia de Oza, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da vivenda, e sen que afecten á estructura da mesma.---------------------------------------------l) A D. JOSÉ RAMÓN PARDO BARREIRO, para rasenteo e nivelación da finca nº
1.504 de Pedreira, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------- Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.-------------------------------------------- O recheo non modificará o uso actual da finca.-------------------------------------------------- Aportará aval a efectos de posibles danos ocasionados en bens públicos, por un importe
de 50.000 pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------m) A D. JOSÉ CAMPOS FRAIZ, para construcción dunha rampa de 6 mts. para acceso á
finca 311-1 de Espasande, parroquia de Luou, debendo as obras axustarse ás seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Instalarase unha tubería de 40 cm. de diámetro separada 4.50 mts. do eixe da pista.------- Situarase o pavimento nivelado na mesma altura que o firme da pista entre o borde desta
e o cerramento da finca.----------------------------------------------------------------------------------------n) A Dª MANUELA VIGO GONZÁLEZ, para conservación e limpeza de muro de 90 ml,
en Carballal, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------ Faranse exclusivamente as pequenas obras de reparación que esixa a hixiene, ornato e
conservación.----------------------------------------------------------------------------------------------------4.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acordou acollerse ó sistema de colaboración e asistencia regulado pola Resolución 25 de xaneiro
de 2001 do Instituto Galego de Consumo da Xunta de Galicia, facultando ó Sr. Alcalde para
formula-la correspondente solicitude, e ó mesmo tempo aprobou o programa de actuacións que a
continuación se relaciona:-------------------------------------------------------------------------------------DENOMINACIÓN DO PROXECTO
ORZAMENTO TOTAL
FINANCIAMENTO
Achega
Subvención
Concello
solicitada
_____________________________________________________________________________
a) CUSTOS DE FUNCIONAMENTO
240.000
72.000
168.000
b) PROGRAMAS ESPECÍFICOS
TOTAL

445.000

89.000

356.000

685.000

161.000

524.000

5.-ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.---------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteunha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBER- NO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 12 DE MARZO DE 2001.---------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a doce de marzo de dous mil un.--------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte -----------------------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) Á Excma. Deputación Provincial, por publicación dun anuncio no B.O.P., dezaseis mil
cento cincuenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------b) Á Excma. Deputación Provincial, por publicación dun anuncio no B.O.P., dúas mil
oitocentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------c) A “DEPORTES CANEDA”, por seis trofeos para a festa do cabalo, corenta mil oitocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------d) A “SONDEOS GUERRA”, por unha bomba para o pozo da escola de Bamonde e
arranxos de fontanería en motores de pozos de escolas, catrocentas nove mil catrocentas oitenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A “EL CORREO GALLEGO”, por inserción de publicidade do concello con motivo
da celebración de Fitur, duascentas tres mil pesetas.------------------------------------------------------f) A “ARCHY & SIGA”, por unha impresora matricial para as oficinas municipais, cento
setenta e tres mil oitocentas oitenta e catro pesetas.-------------------------------------------------------g) A “EL CORTE INGLÉS”, por vestiario para os policías locais, duascentas trinta e tres
mil cento oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------h) A “CEMIGA”, por mantemento da fotocopiadora, dezaseis mil trescentas sete pesetas.i) A “FIUNCHO”, por unha coroa fúnebre para o sepelio do irmán de José Luis Míguez
Iglesias, trinta mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------l) A UNIÓN-FENOSA, por luz de escolas, cinco mil seiscentas noventa e tres pesetas.---m) A SOGAMA, por tratamento de R.S.U. (mes de xaneiro), un millón trescentas cinco
mil setecentas noventa e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------n) A SOGAMA, por tratamento de R.S.U. (mes de febreiro), un millón trinta e sete mil
oitocentas vintesete pesetas.------------------------------------------------------------------------------------

ñ) A "VIDRIERAS COMPOSTELA", por colocación de laminados nas marquesinas de
Galanas e Vilar de Calo e espellos curvos para Vilar de Calo, Tribaldes e Outeiro, trescentas trinta e sete mil cento trinta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------o) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, corenta e dúas mil cento
sesenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------p) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, seis mil duascentas cincuenta
e seis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------q) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, vintecatro
mil setecentas dez pesetas.------------------------------------------------------------------------------------r) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación dunha reportaxe sobre a construcción
en Teo, con motivo da redacción do novo plan xeral, cento setenta e catro mil pesetas.------------s) A "BAYER HNOS.", por suscrición do concello a "La Administración Práctica", trinta
e tres mil oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------t) A "COPY ESTUDIO", por copias de planos, mil seiscentas cincuenta pesetas.----------u) A UNIÓN-FENOSA, por alumado público, cento vintecatro mil cento unha pesetas.--v) A UNIÓN-FENOSA, por alumado público, cento cinco mil cincuenta e seis pesetas.--x) A UNIÓN-FENOSA, por luz de escolas, dez mil catrocentas setenta e seis pesetas.----z) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería e calefacción en escolas, corenta e sete
mil oitocentas dezanove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------aa) A "CIBER-TEO", por disquettes para a policía local, nove mil novecentas setenta e
seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ab) A "MULTIOCIO GALICIA, S.L.", por mangueiras e outros utensilios para piscinas,
trinta e cinco mil novecentas oito pesetas.------------------------------------------------------------------ac) A "GALICON", por material de oficina, vintecatro mil cincocentas oitenta e seis pts.ad) Á "EMPRESA SEOANE, S.L.", por bono-bus (mes de febreiro), tres mil setecentas
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ae) Á "EMPRESA SEOANE, S.L.", por dous viaxes a Santiago con alumnos do CPRA,
trinta e oito mil cincocentas vinte pesetas.------------------------------------------------------------------af) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación dun anuncio, trinta e sete mil cento
vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ag) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello con motivo
das festas do Antroido, corenta mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------ah) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para vehículos municipais, catro mil novecentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------ai) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por lavado do coche da policía local,
cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------al) A "CEMIGA", por arranxo do fax do concello, tres mil catrocentas oitenta pesetas.---am) A "HIPERCOR", por un libro para a policía local, nove mil setecentas cincuenta pts.an) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para o vehículo da
policía local, trinta e tres mil pesetas.------------------------------------------------------------------------añ) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por un teléfono móbil con accesorios, dezaoito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------ao) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, mil cincuenta e nove pesetas.---ap) A "COREGAL", por recollida de papel e cartón (mes de febreiro), corenta e nove mil
trescentas corenta e nove pesetas.----------------------------------------------------------------------------aq) A "MULTICENTRO PERNAS", por alimentos e productos de limpieza para usuarios
do departamento social, cento noventa e seis mil seiscentas noventa e tres pesetas.-----------------ar) Á "EMPRESA SEOANE, S.L.", por bono-bus (mes de decembro), catro mil duascentas corenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------

as) A "COPE SANTIAGO", por emisión de programa radiofónico (mes de febreiro),
cincuenta e oito mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------at) A "SEGURIDADE A-1", por recarga do extintor do coche da policía local, tres mil
cento tres pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------au) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da gardería municipal, once mil catrocentas
trinta e unha pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------av) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga e materiais para escolas, dezaoito mil pts.ax) A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ", por cambio de
postes de electricidade en Cobas, duascentas trinta e tres mil trescentas dez pesetas.----------------az) A "VEICAR", por instalación de luces no coche da policía local, trece mil setecentas
vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ba) A D. MANUEL SOBREDO MIRANDA, por obras de alcantarillado en Vilariño,
dous millóns duascentas catro mil pesetas.-----------------------------------------------------------------bb) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, corenta e catro mil cincocentas trinta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bc) A Dª MARÍA PILAR MENDOZA REY, por limpeza do local da policía (meses de
outubro-2000 a febreiro-2001 inclusives), cincuenta e oito mil pesetas.-------------------------------bd) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por redacción do proxecto "Ampliación e afirmado de pistas de Vilar de Calo a Solláns", cento sesenta mil seiscentas noventa e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------be) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por redacción do proxecto "Agricultura 2000 (Accesos a Trasellas-afirmado en Sebe-acondicionamento de pistas de Loureiro a Lampai)", trescentas vintesete mil cincocentas sesenta e tres pesetas.---------------------------------------bf) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por redacción do proxecto "Saneamentos en Campos-Teo, Caxade-Luou e Chaves-Lucí (F.C.L.)", trescentas noventa e dúas mil
trescentas sesenta e unha pesetas.----------------------------------------------------------------------------bg) A D. GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por redacción do proxecto "Plan de
aforro enerxético 2000", seiscentas trinta e oito mil seiscentas cincuenta e cinco pesetas.----------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JESÚS BARRIO FERNÁNDEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa
leira situada en Rarís, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, non puidendo comeza-las obras mentres
non presente no concello o nomeamento dos técnicos directores da obra.-----------------------------b) A Dª MARÍA PILAR CAMPOS CALVO, para construír un valado de 115 m/l na finca
nº 169 de Reis, situada en Pontevea, debendo edificalo suxeitándose ás condicións xenéricas do
artigo 2.12 nas NN.SS. vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica, situando a base
do muro á mesma altura cá estrada e colocando o primeiro poste do valado á distancia e coas
condicións que indique a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e vivendas.-----------c) A D. JOSÉ M. VÁZQUEZ VILELA, para construír un galpón agrícola de 30 m2 na
finca nº 313 de Rarís, situada en "Agro da Fonte", debendo edificalo á distancia mínima de 6
metros a contar do eixe da pista, situándoo adosado ó existente na linde ou, no caso de non coincidir con este, á distancia mínima de 3 metros dos lindeiros da finca, e coa obriga de cumpri-las
condicións nas Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o
cumio non superior a 4 metros e unha altura máxima de cornisa non superior a 2,30 metros,
ambos parámetros considerados particularmente con respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e
un límite de 30 m2.---------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. ENRIQUE VÁZQUEZ SEGADE, para cubrición da terraza existente na súa
vivenda, situada na finca nº 2165 de Mazas-Calo, debendo realiza-la obra sen modifica-lo

volume actual da edificación e sen que afecten á estructura deste, e coa obriga de recolle-las
augas sobre a propiedade do solicitante.--------------------------------------------------------------------e) A D. JOSÉ LUIS FELPETE PIEDRA, para modifica-la situación da vivenda para a
que lle foi concedida licencia municipal con data 24-04-2000 (nº 90/00), debendo edificala
consonte o proxecto presentado e nas mesmas condicións da licencia que ten concedida.----------f) A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA E OUTROS, para segregar en catro parcelas a
finca nº 116-2 de Rarís, situada en Bouñou, debendo realizala suxeitándose ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, e consonte a Lei vixente.----------------g) A Dª DOLORES LIÑARES OTERO, para construcción dun cerramento, no lugar de
Vilaverde, parroquia de Calo, que por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto
redactado polo arquitecto D. Néstor Otero Rando, coa obriga de construirse dacordo co proxecto
presentado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta do
escrito de D. Remigio Varela Becerra, en representación de "EMBUTIDOS OBRADOIRO,
S.L.", nº 439 de data 05-03-2001, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a
fábrica de embutidos situado en Balcaide-Calo do que era titular D. Manuel Cerdeira Sieiro, polo
que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse o novo
titular ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.------------------------5.- CURSOS DE SOCORRISMO.- Dada conta da convocatoria de prazas para asistir ó
2º congreso de Salvamento e Socorrismo que terá lugar na Coruña os días 4, 5 e 6 de maio próximo, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aboa-lo custo da matrícula de catro prazas,
a fin de que asistan a el outros tantos membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
de Teo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- XORNADAS DE ACCIDENTALIDADE.- Dada conta da convocatoria de prazas
para asistir ás xornadas de accidentalidade que terán lugar en Santiago os días 28, 29 e 30 de
marzo actual, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aboa-lo custo da matrícula de
dúas prazas, a fin de que asistan a elas os policías locais Sres. Iglesias Solla e Parga Rilo.---------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
vinte minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

l) A "COMERCIAL MEIJIDE", por un conxelador, un ordenador con impresora e
escáner e menaxe de cociña e baño para a gardería municipal, un millón cinco mil setecentas
vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------m) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento
social, catro mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------n) A D. JUAN CARLOS PEROL UZAL, por cambio de postes en Texexe, catrocentas
noventa e dúas mil cento sesenta e oito pesetas.-----------------------------------------------------------ñ) A JOYERÍA Y RELOJERÍA "SANTE", por unha placa gravada conmemorativa do intercambio cultural do IES de Cacheiras co Liceo Saint-John Perse-Pau, mil catrocentas pesetas.-3.- REVISIÓN I.P.C. CONTRATO SOGAMA.- Seguidamente dáse conta de escrito de
SOGAMA, nº 472 de 09-03-2001, co que achega certificación do INE relativa ó incremento do
I.P.C., que será aplicable ó seu contrato con efecto retroactivo a partir do 1 de xaneiro de
2001.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno dáse por enterada.-------------------------------------------------------4.- SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o expediente
que se tramita a instancia de D. Valeriano Elías Castiñeiras, que solicita unha axuda de
emerxencia para pago do taxi a fin de desprazarse á Coruña para que se lle efectúe o recoñecemento de minusvalía, a Comisión de Goberno, por unanimidade e visto o informe emitido polo
técnico municipal de servicios sociais, acorda concederlle ó interesado a axuda que solicita.------5.-CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitido polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª Ana
Nogueiras Pérez, a cal deberá aportar mensualmente a cantidade de doce mil pesetas para o
citado fin.--------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- SOLICITUDE DE VECIÑOS DE RIBASAR-ROIS DE PERMISO PARA CONECTA-LAS SÚAS VIVENDAS Á REDE MUNICIPAL DE AUGAS DE TEO.- Visto
escrito do Sr. Alcalde de Rois, que achega certificación de acordo da Comisión de Goberno dese
concello de data 22-12-2000 mediante a que se solicita formalmente deste concello que se conceda permiso ós veciños do lugar de Faramello, parroquia de Ribasar-Rois para conecta-las súas
vivendas á rede municipal de augas de Teo, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
pasar este expediente a informe de "Aquagest, S.A." antes de adoptar ningunha decisión.---------7.- COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO.- Vistos os presupostos presentados, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou adquirirlle a "Archy & Siga" un ordenador para
as oficinas municipais no prezo de duascentas trinta e oito mil setecentas pts. mailo IVE e un ordenador portátil para o departamento de urbanismo no prezo de trescentas noventa e catro mil
pesetas máis IVE.------------------------------------------------------------------------------------------8.- OBRAS NUNHA PISTA DE OZA.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou contratarlle a "Martínez Montes e Hijos, S.L." a realización da obra "Ampliación e afirmado de pista en Eo dos Ferreiros-Oza", no prezo total de setecentas oitenta e nove mil trescentas cincuenta e unha pesetas.-------------------------------------------9.- SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS
LABORAIS DE CESIÓN DUN VEHÍCULO PARA PROTECCIÓN CIVIL.- Vista a Orde
da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais de 01-03-2001, inserta no D.O.G. nº 49,
de 09-03-2001, pola que se dictan normas para a cesión en propiedade ós concellos galegos de
vehículos especialmente preparados para misións de protección civil, a Comisión de Goberno,
por unanimidade, acorda:---------------------------------------------------------------------------------------

A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a devolución das anteditas fianzas, por
considerar que o expediente cumpre tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.------------------------------------------------------------------------12.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE FAMILIA PARA
CONTRATACIÓN DE PERSOAL.- Vista a orde do 20-02-2001 da Consellería de Familia,
Muller e Xuventude inserta no D.O.G. nº 41, de 27-02-2001, pola que se regulan as axudas e
subvencións a entidades locais para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no exercicio 2001, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:--------------------------1º.- Aproba-la memoria avaliada da obra "Acondicionamento da casa do concello, arquivo municipal, fonte en Igrexa-Cacheiras, locais sociais de Oza e Rarís", redactada polo arquitecto
técnico D. Enrique Eijo Blanco por importe de setenta e oito millóns cincocentas corenta e unha
mil duascentas oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------2º.- Solicitar, ó abeiro da citada orde, unha subvención de corenta e tres millóns novecentas corenta e seis mil duascentas oito pesetas, custo do salario e seguridade social do persoal necesario para a antedita obra (vintecatro albaneis oficiais de 2ª e oito oficiais de 3ª durante un período de seis meses).-------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Solicitar tamén, ó abeiro da antedita orde, unha subvención de once millóns doce mil
novecentas setenta e seis pesetas para a contratación de oito monitores durante o período de seis
meses.------------------------------------------------------------------------------------------------------------4º.- Manifestar que as pertidas presupostarias 121.62200, 121.63200 e 511.21000 do orzamento de gastos deste concello para o ano 2000, prorrogado para o 2001, contan con consignación suficiente para financia-la aportación municipal á obra reseñada no apartado 1º deste acordo.
5º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------13.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS.- Consonte o estipulado no art. 4.1 do
regulamento de subvencións e axudas deste concello, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda abri-la convocatoria de axudas e subvencións correspondentes ó ano 2000 para entidades
sen fins de lucro, as cales deberán presenta-las solicitudes, acompañadas da documentación que
especifica o antedito regulamento, no prazo de trinta días naturais a contar do seguinte ó da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.-------------------------------------------14.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e corenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 2 DE ABRIL DE 2001.------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a dous de abril
de dous mil un.------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) Á FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA, por aluguer de stand en Turisport,
catrocentas dezanove mil setecentas cinco pesetas.--------------------------------------------------------b) Á FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA, por aluguer dun mostrador e un
armario para o stand do concello, dezasete mil cento vinte pesetas.------------------------------------c) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
corenta e nove mil duascentas corenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------d) A "XESTIÓN E CONTROL NOROESTE, S.L.", por mantemento dun extintor, ano
2001, nove mil cincocentas sesenta pesetas.----------------------------------------------------------------e) A "XESTIÓN E CONTROL NOROESTE, S.L.", por arranxo da central telefónica do
centro médico de Calo (21-12-2000), trece mil novecentas vinte pesetas.-----------------------------f) A "XESTIÓN E CONTROL NOROESTE, S.L., por arranxo da fonte de alimentación
da central telefónica do centro médico de Calo (03-01-2001), oitenta e seis mil oitocentas oitenta
e catro pts.-------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A "XESTIÓN E CONTROL NOROESTE, S.L.", por arranxo da central telefónica do
centro médico de Calo (22-01-2001), dez mil catrocentas corenta pesetas.----------------------------h) Á AGRUPACIÓN DE DEPORTISTAS VETERANOS DE SANTIAGO, por gastos de
arbitraxe da liga de fútbol celebrada en febreiro, corenta e cinco mil pesetas.---------------------i) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, vinteúnha
mil oitocentas oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------l) A "RETEVISIÓN", por acceso a Internet da policía local, duascentas sesenta e nove
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, tres mil cincocentas sesenta e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------n) A GESTETNER, por arranxo do fax do concello, doce mil seis pesetas.------------------ñ) A D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, por realización dun informe urbanístico sobre o
concello de Teo, sesenta e nove mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------o) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello (Turisport),
corenta mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------p) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por serigrafías e unha pantalla, cinco mil cen pts.-q) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición do concello (mes de xaneiro), catro mil
cincocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------r) A TELEFÓNICA, por recibos de teléfonos (mes de xaneiro), corenta e seis mil trinta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------s) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono da gardería, nove mil cinco pesetas.-----------t) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do concello, cento oitenta e catro mil duascentas corenta e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------u) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da alcaldía, tres mil seiscentas sesenta e cinco pts.
v) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono do centro médico de Cacheiras, cinco mil
novecentas cincuenta e catro pesetas.------------------------------------------------------------------------x) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, catro mil novecentas dez pesetas.z) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, dúas mil trescentas setenta e seis pesetas.---aa) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da escola obradoiro, sete mil trescentas setenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------ab) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, trinta mil cincocentas oitenta e sete pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ac) A "TALLERES MOSTEIRO", por arranxo da Renault Express do concello, corenta e
catro mil cento corenta e oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------ad) A "TALLERES MOSTEIRO", por arranxo do remolque, doce mil trescentas sesenta e
seis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A "TALLERES MOSTEIRO", por arranxo da desbrozadora, noventa e dúas mil duascentas trece pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------af) A "TALLERES MOSTEIRO", por arranxo da furgoneta Volkswagen matrícula
C-3609-AU, trescentas corenta e sete mil trescentas cincuenta e dúas pesetas.-----------------------ag) A "TALLERES MOSTEIRO", por arranxo da furgoneta Volkswagen matrícula
C-3609-AU, setenta e sete mil seiscentas cincuenta e seis pesetas.-------------------------------------ah) A "DEPORTEGESTIÓN, S.L.", por servicios prestados en actividades deportivas
(mes de febreiro), catrocentas sesenta e catro mil pesetas.-----------------------------------------------ai) A "DEPORTEGESTIÓN, S.L.", por servicios prestados en actividades deportivas
(mes de decembro), duascentas sesenta e sete mil novecentas trinta e catro pesetas.-----------------al) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por bacheo de camiños en Lampai, Oseve e
Cornide, setecentas dezasete mil seiscentas vinteoito pesetas.-------------------------------------------am) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por limpeza de cunetas en Calo, seiscentas
catorce mil duascentas setenta e oito pesetas.--------------------------------------------------------------an) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello na axenda
municipal, corenta e seis mil catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------añ) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por bacheos en Regoufe e en lugares da parroquia de Cacheiras, 1ª fase, cincocentas noventa e unha mil setecentas dezaseis pts.ao) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por bacheos en Regoufe e en lugares da parroquia de Cacheiras, 2ª fase, setecentas dez mil trinta e seis pesetas.--------------------ap) A D. JAVIER SEIJO FERRO, por arranxos de fontanería, electricidade e calefacción
nos colexios de Calo e Ramallosa e nas escolas de Aido e Vilariño, seiscentas catorce mil duascentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------aq) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por instalación de equipo trunking,
antena e micro no vehículo de protección civil, once mil catrocentas pesetas.-------------------------

ar) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería e calefacción nas escolas de Galanas,
Aido, Francos e Bamonde, oitenta e tres mil oitocentas cincuenta e unha pesetas.-------------------as) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de electricidade e calefacción na escola de Bamonde, trece mil trescentas corenta pesetas.---------------------------------------------------------------------at) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería e calefacción na gardería dos Tilos e
nas escolas de Oza e Pontevea, noventa e dúas mil oitenta e unha pesetas.----------------------------au) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras municipais,
seis mil duascentas dezaseis pesetas.----------------------------------------------------------av) A "GALICIA MEDIA", por publicación de dous anuncios en "La Voz de Galicia",
vintesete mil oitocentas corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------ax) A "MUNDOCOPY", por diskettes e tinta de impresora para a policía local, oitenta
mil seiscentas cincuenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------az) A "MUNDOCOPY", por CD's para a policía local, oito mil novecentas vinte pesetas.ba) A ANTONIO GIL DE LOS RÍOS, por unha linterna para a policía local, trinta e oito
mil duascentas vintedúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------bb) A "CRISTALERÍA FORMELA, S.L.", por substitución dun cristal no centro médico
de Calo, corenta e nove mil cincocentas pesetas.----------------------------------------------------------bc) A "QUÍMICA 2000, S.A.", por area especial para accidentes, para uso da policía local
e do equipo de protección civil, cento noventa e catro mil cento oitenta e catro pesetas.------------bd) A "AGOSOFLOR", por adorno floral para a cabalgata de Reis, oito mil pesetas.------be) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono móbil da escola obradoiro, dúas mil duascentas noventa e sete pesetas.---------------------------------------------------------------------------------bf) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por arranxos de carpintería realizados no colexio da Ramallosa, seiscentas noventa e nove mil catrocentas oitenta pesetas.-----------bg) A "MELLA CALVO, S.L.", por materiais para obras na escola do Aido e no colexio
da Ramallosa, trinta e oito mil trinta e nove pesetas.------------------------------------------------------bh) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por reposición de sinais de tráfico,
bacheo de pistas, limpeza de cunetas e acondicionamento do campo de fútbol do colexio da
Ramallosa, novecentas sesenta e nove mil novecentas cinco pesetas.----------------------------------bi) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en pistas de
Rarís, Recesende, Teo e Lucí, setecentas vintenove mil seiscentas corenta pesetas.-----------------bl) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por arranxo de pistas, limpeza de cunetas
e outros traballos, un millón cento vintecatro mil cincocentas oitenta e cinco pesetas.--------------bm) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en camiños de
Lucí e Luou, cento vintecatro mil oitocentas dezaseis pesetas.------------------------------------------bn) A FERLO, por balizas e sinais de tráfico, vintenove mil cincocentas oitenta pesetas.-bñ) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de febreiro), dez mil oitocentas pesetas.bo) A "CIBER-TEO", por cables e CD's para ordenadores, dezasete mil oitocentas trinta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------bp) A "COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS, S.L.", por actualización e depuración
do padrón de urbana, seiscentas oitenta e sete mil trescentas pesetas.--------------------bq) A "DEPORTEGESTIÓN, S.L.", por servicios prestados en actividades deportivas
(mes de xaneiro), catrocentas sesenta e catro mil pesetas.------------------------------------------------br) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
mil setecentas dez pesetas.------------------------------------------------------------------------------------bs) A D. JOSÉ GARCÍA, por limpeza do pozo negro do colexio de Calo, dez mil pesetas.
bt) A TELEFÓNICA, por recibos de teléfonos móbiles do concello, cincuenta e cinco mil
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------bu) A "RETEVISIÓN", por acceso a Internet, once mil catrocentas oitenta e catro pts.-----

bv) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento social, catro mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------bx) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento social, tres mil cincocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------bz) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento social, doce mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ca) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora, dezanove mil oitocentas noventa e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------cb) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por equipo informático, cento sesenta e nove mil catrocentas pesetas.------------------------------------------------------------------------cc) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de edificios
municipais, cento sesenta e unha mil novecentas setenta pesetas.---------------------------------------cd) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de centros
de saúde, cento noventa e oito mil oitocentas pesetas.----------------------------------------------------ce) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de escolas,
novecentas cincuenta e cinco mil catrocentas oitenta e cinco pesetas.----------------------------------cf) A "MUNDOCOPY", por material de oficina, sesenta e unha mil trescentas tres pts.---cg) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora da policía local, mil novecentas sesenta e sete pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------ch) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta e seis mil seiscentas
trinta e tres pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------ci) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de calefacción, fontanería e electricidade nas escolas de Cacheiras, Oza e Bamonde, cincuenta e nove mil novecentas vinte pesetas.------------------cl) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería, calefacción e electricidade en edificios municipais, centro médico de Pontevea e escolas de Campos, Pontevea e Rarís, setecentas
dezasete mil oitocentas oito pesetas.-------------------------------------------------------------------------am) A FENOSA, por enerxía subministrada para alumados públicos, escolas, edificios
municipais e deportivos, depuradoras, etc., oito millóns cento cincuenta e unha mil cento sesenta
e unha pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JOSÉ REY PAZOS, para rasanteo e nivelación da finca nº 245 de Rarís, situada
en Fornelos, debendo efectualo respectando o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de
rego da finca, sen que o recheo afecte ó tramo de protección da canle e repoñendo a capa superficial destinada ó mesmo uso cá actual, coa obriga de contar coa autorización de Augas de Galicia
para esta obra, e debendo constituír en arcas municipais unha fianza de 30.000 pts. para responder dos danos que se poidan ocasionar nas vías públicas por mor da realización das obras.--------b) A D. JOSE ANTONIO ORTIGUEIRA ESPINOSA, en representación de CLUB OS
TILOS, para pavimentar unha zona da finca do Club situado en dita urbanización, duns 50 m/2.-c) A D. ROBERTO RODRÍGUEZ TORAL, para empalme de saneamento coa rede municipal en Balcaide-Calo, debendo instala-la tubería segundo as condicións sinaladas por Aquagest,
colocando pozos de rexistro segundo a normativa vixente, e repoñe-lo pavimento en perfectas
condicións, tanto no borde da pista como nos cruces realizados nas vías públicas, e coa obriga de
constituír en arcas municipais unha fianza de 100.000 pts. para responder dos posibles danos e
defectos ocasionados nas instalacións municipais por mor da obra.------------------------------------d) A D. CAMILO CARBALLAL PAZOS, para cambio de gabia existente por outra de
maior diámetro, en Oseve-Calo, debendo instala-la tubería na cota axeitada para paso de augas
pluviais e repoñe-lo pavimento en perfectas condicións.-------------------------------------------------e) A "EIRAS DUARTE, S.L.", para colocación de tubos de formigón na finca 561-2 de
Recesende, situada na Pedra, debendo instala-la tubería de 40 cm. de diámetro a 4,50 metros do
eixe da pista, e unha auxiliar de PVC de 250 mm. para futuro paso doutras instalacións munici-

pais, colocar cada 6 metros unha arqueta de 50 x 70 con reixa sumidoiro desmontable e pavimenta-la fronte da parcela con aglomerado nas mesmas condicións e cota do firme actual da pista.---f) A D. JAIME MIRÁS CALVO, para arranxo da cuberta dun alpendre existente adosado
á súa vivenda situada en Mazas-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación e sen que afecten á estructura desta.-----------------------------------------------------------g) A Dª MARIA DOLORES CARREÑO FERNANDEZ, para reparación de cuberta da
vivenda de superficie 85 m/2, situada en Pontevea, parroquia de Reis, coa obriga de non
modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.----------h) A Dª MARÍA CARMEN MATA CONDE, para edificar un valado de 25 m/l na finca
nº 669 de Reis, situada no Calvario, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar
do eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata
o valado construído e afirmando o treito existente entre o borde da pista e a nova cuneta, segundo
condición de Estructuras Agrarias.---------------------------------------------------------------------------i) A D. ANTONIO PAZ TARELA, para construír un valado de 43 m/l entre lindeiros na
finca nº 213 de Teo, situada en Campos, debendo situa-lo primeiro poste do valado á distancia e
cota sinalados pola Demarcación de Estradas da Xunta de Galicia en relación á estrada Boimorto-Muros, e darlle cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------l) A Dª MARÍA MANUELA VIGO GONZÁLEZ, para conservación e limpeza de muro
existente de 90 ml, en Carballal, parroquia de Calo, coa obriga de que as obras non incrementen
o valor do cerre.-------------------------------------------------------------------------------------------------m) A D. FRANCISCO JAVIER PABLO FERNÁNDEZ PÉREZ, para agrupación das
fincas números 82-2 de C.P. de monte e 173-A de C.P. de labradío, situadas en Cacheiras,
quedando o promotor suxeito á decisión de Estructuras Agrarias no referente á zona en proceso
de concentración parcelaria.-----------------------------------------------------------------------------------n) A D. AURELIO EIRAS PAREDES, para segregación das fincas 461 e 462 de Cacheiras, situadas en Feros, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo topógrafo D. Jesús Naveira Pequeno, coa obriga de respecta-la servidume de paso
que figura na parte posterior da finca 461 (zona norte do plano de concentración parcelaria).-----o) A Dª ESTER MARTÍNEZ MAROÑO, para segregación da finca nº 381 de Cacheiras,
situada en Feros, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Ignacio Soto González.--------------------------------------------------------p) A "EIRAS DUARTE, S.L.", para construír unha vivenda unifamiliar na finca 561-2 de
Recesende, situada na Pedra, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, non puidendo comeza-la obra mentres
non presente no concello o nomeamento dos técnicos directores desta, e coa obriga de instalar
unha porta RF-45 na entrada da vivenda desde o garaxe.-------------------------------------------------q) A "EIRAS DUARTE, S.L.", para construír unha vivenda unifamiliar na finca 561-2-A
de Recesende, situada na Pedra, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, non puidendo comeza-la obra mentres non presente no concello o nomeamento dos técnicos directores desta, e coa obriga de
instalar unha porta RF-45 na entrada da vivenda desde o garaxe.---------------------------------------r) A Dª MARIA CARMEN CALVIÑO RODRÍGUEZ, para construír unha vivenda unifamiliar na súa finca situada en Casal-Mouromorto-Calo, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Julián Morenas Aydillo, non puidendo comeza-la obra mentres non presente no concello o nomeamento dos técnicos directores
desta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

s) A D. J. ANTONIO CHAVES BARREIRO, para reforma da súa vivenda unifamiliar situada na finca nº 63 dos Tilos, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. José L. Recuna Cuiña e D. José Mª Fernández Dapena.--------t) A "UNEDA, S.L.", para modificación de distribución das vivendas de Montouto-Cacheiras para as que conta con licencia de obra, debendo mante-las mesmas condicións que a licencia concedida.-----------------------------------------------------------------------------------------------u) A Dª AURORA RAÍCES CASTRO, para segregación da finca "Cerradiño", situada en
Balcaide, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Francisco J. Amenedo Ansede, incorporando a parte segregada no mesmo acto á
finca C da escritura que consta no expediente.-------------------------------------------------------------v) A D. ARMANDO RIVAS CALVO, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Solláns, (p- Norte) parroquia de Calo, debendo edificala segundo o proxecto redactado polo
arquitecto D. Guillermo Muñoz Chesa, coa obriga de axustarse ás seguintes condicións:----------- Construirase dacordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico directores de obra.------------------------------------------------------------------ Cumplirá os retranqueos sinalados pola Ecxma. Deputación desde a estrada
provincial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Instalará unha porta tipo RF-45 entre o garaxe e a vivenda.------------------------------------ O cerre da parcela tramitarase independentemente e situarase a unha distancia mínima
de 5,00 m. o eixe das pistas municipais e a distancia sinalada pola Excma. Deputación desde a
estrada provincial.----------------------------------------------------------------------------------------------x) A D. ARMANDO RIVAS CALVO, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Solláns, (p- Sur) parroquia de Calo, debendo edificala segundo o proxecto redactado polo
arquitecto D. Guillermo Muñoz Chesa, coa obriga de axustarse ás seguintes condicións:----------- Construirase dacordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico directores de obra.------------------------------------------------------------------ Cumplirá os retranqueos sinalados pola Ecxma. Deputación desde a estrada
provincial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Instalará unha porta tipo RF-45 entre o garaxe e a vivenda.------------------------------------ O cerre da parcela tramitarase independentemente e situarase a unha distancia mínima
de 5,00 m. o eixe das pistas municipais e a distancia sinalada pola Excma. Deputación desde a
estrada provincial.----------------------------------------------------------------------------------------------4.- MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE E PROXECTO DE COMPENSACIÓN.- Vista a solicitude presentada por "CALO GALANAS, S.L." de modificación puntual
do estudio de detalle e proxecto de compensación que ten aprobados para a construcción de vivendas en Galanas-Calo, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda acceder ás modificacións que solicita, manténdose tódalas condicións resultantes do estudio de detalle e licencia
aprobados anteriormente, e coa obriga de ter en conta, nas zonas urbanizadas e edificacións, a Lei
8/97 de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade autónoma de Galicia e o Regulamento do Decreto 35/2000 sobre aplicación desta Lei.----------------------------------------------5.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA.- Visto escrito de Dª
MARÍA AMELIA VARELA IGLESIAS, nº 2157 de 10-11-2000, no que solicita licencia de
primera ocupación da súa vivenda unifamiliar situada en Vilar de Calo-Calo segundo proxecto
redactado por "C.P. Arquitectura y Urbanismo, S.L.", visto o informe do técnico municipal e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a licencia de primeira ocupación que solicita.-----------------------------------------------6.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA OBRAS NA CASA DO CONCELLO.Dada conta do expediente que se tramita para solicitar da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais unha subvención para obras de construcción e rehabilitación da casa do concello,

ó abeiro da Ordes do 26-02-2001, insertas no D.O.G. número 47, de 07-03-2001, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda:--------------------------------------------------------------------------1º.- Aproba-las obras de construcción da casa consistorial do concello de Teo, por importe de setenta e un millóns catrocentas trinta e nove mil cento trinta e catro pesetas, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.---------------------------------------------2º.- Solicitar da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, ó abeiro da Orde
citada, unha subvención para obras na casa consistorial e outra para equipamento da mesma.-----3º.- Acepta-las condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na antedita
Orde.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------7.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA EQUIPAMENTO DA CASA DO
CONCELLO.- Dada conta do expediente que se tramita para solicitar da Consellería de Xustiza,
Interior e Relacións Laborais unha subvención para equipamento do salón de actos, ó abeiro da
Orde do 23-02-2001, inserta no D.O.G. número 48, de 08-03-2001, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Aproba-la memoria valorada, por importe de DOUS MILLÓNS DEZASEIS MIL
SETENTA E CATRO PESETAS, redactada polo técnico municipal D. Enrique Eijo Blanco, para
mobiliario do salón de plenos.--------------------------------------------------------------------------------2º.- Solicitar da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, ó abeiro da Orde
citada, unha subvención para obras na casa consistorial e outra para equipamento da mesma.-----3º.- Acepta-las condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na antedita
Orde.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4º.- Facultar a D. Armando U. Blanco Martínez, Alcalde-Presidente deste concello, para
continua-los demais trámites do expediente.---------------------------------------------------------------8.- COMPRA DE TABOLEIROS DE ANUNCIOS.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda adquirirlle a "Aluminios Vedra" os taboleiros de anuncios, de 1,00 x 0,80 m. de aluminio e corcho, cunha porta, acristalados e rotulados,
necesarios en varios puntos do concello, no prezo total de vinteseis mil seiscentas oitenta pesetas.
9.- SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS
LABORAIS DE CESIÓN DUN VEHÍCULO PARA A POLICIA LOCAL.- Vista a Orde da
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais de 23-02-2001, inserta no D.O.G. nº 47, de
07-03-2001, pola que se anuncian medidas de apoio á policía local de Galicia consistentes en
cesión en propiedade de vehículos especialmente preparados para o exercicio das súas funcións,
a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:-------------------------------------------------------1º.- Solicitar, ó abeiro da antedita orde, a cesión en propiedade dun vehículo para a policía local deste concello.----------------------------------------------------------------------------------------2º.- Aceptar integramente os termos e prescricións da citada Orde.---------------------------3º.- Comprometerse a aporta-la achega correspondente ó concello, que ascende ó 20% do
prezo do vehículo.----------------------------------------------------------------------------------------------4º.- Manifestar que no presuposto municipal de gastos para o 2001, actualmente en fase
de redacción, existe unha partida para investimento en vehículo de policía local, con consignación suficiente para facerlle fronte ó nomeado gasto.-----------------------------------------------------5º.- Comprometerse a asumi-los gastos de seguros, mantemento e conservación e as indemnizacións derivadas de posibles declaracións de responsabilidade civil ou criminal polo uso
do vehículo, calquera que sexa a súa contía.-----------------------------------------------------------------

6º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para acepta-la cesión en propiedade do
vehículo, no caso de resolución favorable da Consellería, nas condicións que sexan establecidas
por esta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 10 DE ABRIL DE 2001.-------------------------------------------------

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a dez de abril de dous
mil un.----------------------------------------------------Sendo as trece horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por traballos de bacheo en Osebe e limpeza de
cunetas en Socastro, Santo Domingo e Galanas, setecentas once mil catrocentas corenta e dúas
pesetas .----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. JULIO HERBELLA ALVAREZ, por viaxes co seu taxi, de Rúa de Francos a
Ramallosa e Santiago, e a Milladoiro, catro mil pesetas.-------------------------------------------------c) A D. JULIO HERBELLA ALVAREZ, por viaxes co seu taxi, de Rúa de Francos a
Coruña, con espera, doce mil pesetas.--------------------------------------------------------------------d) A " COPY ESTUDIO SL", por copias de planos, vintetrés mil seiscentas dez pesetas.e) A "GOMEZ Y FANDIÑO SL", por material para obras municipais, mil trescentas
oitenta e tres pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------f) A " COMITE TECNICO GALLEGO DE ARBITROS DE FUTBOL", por arbitraxe de
torneo triangular, organizado polo concello no mes de decembro de 2.000, seis mil duascentas
setenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------g) A "RADIO OBRADOIRO", por anuncio, trinta e catro mil oitocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A "GESTETNER", por papel para fotocopiadora, vinteunha mil duascentas vinteoito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A "J. VILLAVERDE S.A.", por materiais para obras municipais, cincuenta e dúas mil
catrocentas corenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------l) A " MULTICENTRO DANIEL PERNAS SL", por productos para escolas, dezanove
mil noventa pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------

m) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS SL", por prendas de vestir para tractorista
municipal, oito mil novecentas corenta e cinco pesetas.------------------------------------------------n) A "MULTICENTRO DANIEL PERNAS SL", por productos para departamento de
Servicios Sociais, cento cincuenta e sete mil oitocentas cincuenta e unha pesetas.------------------o) A FENOSA, por enerxía para alumados públicos, seis millóns cento cincuenta e oito
mil corenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------p) A FENOSA, por enerxía para escolas, catrocentas corenta e dúas mil cento vinteseis
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------q) A FENOSA, por enerxía para alumados públicos, un millón duascentas dezaoito mil
cincocentas sesenta e tres pesetas.----------------------------------------------------------------------------r) A FENOSA, por enerxía para escolas, cincuenta mil seiscentas sesenta e tres pesetas.--s) A FENOSA, por enerxía para alumados públicos, cincocentas sesenta e unha mil tres
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------t) A " CASA BAO", por comida de traballo do Sr. Secretario Acctal. e de D. Antonio
Castroagudín, catro mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------u) A "RESTAURANTE -XAMONERÍA A COVA", por pinchos ofrecidos a participantes
nun intercambio escolar, sesenta mil pesetas.----------------------------------------------v) A CORREOS, por telegrama, mil cincocentas oito pesetas.--------------------------------x) A D. JOSE VALES MOSQUERA, por pinchos e bebidas ofrecidos a participantes da
visita de mestres(21-03-01), vintetrés mil duascentas vintecinco pesetas.-----------------------------z) A "INSA", por desratización, desinsectación e desinfección, dezanove mil cento
corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------aa) A "VALDES NUÑEZ SL", por gasóleo para vehículos municipais, sesenta e unha mil
setecentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------ab) A "VALDES NUÑEZ SL", por gasóleo para vehículos municipais, vintedúas mil
duascentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------ac) a "FERLO", por materiais para obras municipais e sinais de tráfico, cincuenta e dúas
mil catrocentas noventa pesetas.------------------------------------------------------------------------------ad) A "EMPRESA SEOANE SL", por bonobús, mes de marzo, tres mil trescentas oitenta
e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A "EMPRESA SEOANE SL", por servicio de dous autocares para escolas de Teo a
Santiago, ( 13 -03-01), trinta e oito mil cincocentas vinte pesetas.------------------------------------af) A "THYSSEN BOETTICHER", por mantemento ascensor da gardería municipal,
corenta e nove mil trescentas trinta e nove pesetas.-------------------------------------------------------ag) A "COMERCIAL J.E. VARELA, S.L.", por unha grapadora , mil seiscentas sesenta
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A Dª OTILIA FERNANDEZ LEBORAN, para construcción dunha vivenda unifamiliar
na finca número 1236 da parroquia de Cacheiras, coa obriga de construir dacordo co proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, non iniciando as obras ata
presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores da obra.-----------------b) A D. JOSE RAMON PARDO BARREIRO, para construcción dunha vivenda
unifamiliar, en Pedreira, parroquia de Calo, coa obriga de construir dacordo co proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Alvaro Fernández Carballada.-------------------------------c) A D. MANUEL GARCIA RIVAS, para ampliación de vivenda unifamiliar en Galanas,
parroquia de Calo, coa obriga de construir dacordo co proxecto presentado, redactado polo
arquitecto D. Manuel Carbajo Capeáns, non iniciando as obras ata presentar nomeamento de
técnicos directores da mesma.---------------------------------------------------------------------------------

d) A Dª CRISTINA LÓPEZ MARTÍN, para modificación de distribución para posterior
cambio de uso de vivenda unifamiliar, con licencia concedida o 18 de maio de 1.999, en
Ramallosa, parroquia de Lucí, coa obriga de construir dacordo co proxecto presentado, redactado
polo arquitecto D. Jesús Álvarez Florez, non iniciando as obras ata presentar nomeamento de
técnicos directores de obra, e de que o expediente da actividade será tramitado
independientemente das obras solicitadas.------------------------------------------------------------------e) A D. JOSE A. BARREIRO ANTONIO, para repara-la cuberta da vivenda de superficie
90 m/2, situada en Rarís, parroquia de Raris, non debendo modifica-lo volume actual da vivenda,
e sen que as obras afecten á estructura da mesma.---------------------------------------------------------f) A D. JAIME TEO FERNANDEZ, para pequenas obras de reparación de muro
existente, na finca nº 215 de Tras do Eixo, parroquia de Cacheiras, debendo darse cumprimento
ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias vixentes, e ó artigo 48 do
Decreto 28/1999 de disciplina urbanística.-----------------------------------------------------------------g) A Dª SILVIA IGLESIAS GIL, para construcción dun cerramento de 60 ml, sen tratarse
de obras de muro de fábrica, na finca 415 de Ribeira, parroquia de Cacheiras, debendo as obras
axustarse ás seguintes condicións.---------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
citadas Normas.----------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------h) A TELEFONICA, para canalización soterrada de 47,50 m., entre a estrada C-541 e a
arqueta situada na pista que conduce ó cemiterio, en Cacheiras, debendo as obras axustarse ás
seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------- Instalarase a tubería polo borde exterior do bodelo.--------------------------------------------- Repoñerase o pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos
cruces realizados nas pistas públicas.------------------------------------------------------------------------- Aportará aval polo importe de 25.000 pesetas ós efectos de garante para reposición de
pavimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. JESÚS GARCÍA COUTO, para segregación da finca sinalada no proxecto
adxunto, situada en Agoso, parroquia de Oza, debendo efectua-la segregación dacordo co
proxecto presentado, asinado polo técnico D. Jesús Naveira Pequeno.---------------------------------4.-CONCESIÓN DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.-Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e
demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concede-la tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. ALFONSO VILARIÑO
LORENZO, para o vehículo matrícula C- 3733- BS, non debendo aporta-lo solicitante ningunha
cantidade para o citado fin.------------------------------------------------------------------------------------5.- CONCESIÓN DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Vistos os informes
emitidos polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concede-la seguinte axuda de emerxencia
social:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) A Dª CARMEN ARDIÓNS SILVA, para sufraga-lo gasto de transporte para ir á
cidade da Coruña, a comparecer ante o servicio de valoración de minusvalía, xa que a solicitante
non tén medio de transporte e non pode desplazarse soa.------------------------------------------------

6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 25 DE ABRIL DE 2001.-----------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintecinco de
abril de dous mil un.------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da Consistorial, duascentas dez mil trescentas
cincuenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------b) A TELEFÓNICA, por recibo de fax da consistorial, catro mil duascentas tres pesetas.-c) A TELEFONICA, por teléfono da policía local, trinta e sete mil noventa e nove pesetas
d) A TELEFONICA, por teléfono do centro médico de Cacheiras, seis mil duascentas
oitenta e sete pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------e) A TELEFONICA, por teléfono da Escola Obradoiro, nove mil seiscentas trinta e catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------f) A TELEFONICA, por recibo de fax da policía local, dúas mil trescentas sesenta e catro
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A TELEFONICA, por recibo de fax da consistorial, catorce mil duascentas noventa e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------h) A TELEFONICA, por recibo de conexión a Internet, cento oitenta e oito mil
catrocentas corenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------i) A "SEGURIDADE A-1", por recarga de extintor, seis mil duascentas seis pesetas.------l) A "EDITORIAL ARANZADI", por suscripción anual a "Legislación C.A. Galicia",
trinta e dúas mil cento oitenta pesetas.----------------------------------------------------------------------m) A FENOSA, por luz de instalacións deportivas, corenta e seis mil oitocentas corenta e
tres pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------n) A FENOSA, por luz de centros de saúde, doce mil oitocentas trinta e sete pesetas.------

ñ) A FENOSA, por enerxía para alumados públicos, setecentas oitenta e seis mil trescentas oitenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------o) A FENOSA, por luz de escolas, quince mil trescentas setenta e dúas pesetas.------------p) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vintenove mil
noventa e tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------q) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, cincuenta e cinco
mil cento vintetrés pesetas.------------------------------------------------------------------------------------r) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, corenta e dúas mil
oitocentas setenta e catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------s) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, mil cincuenta e nove pesetas.-----t) A "COREGAL", por recollida de papel e cartón, mes de marzo, cento catro mil novecentas vinte pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------u) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición do concello (mes de abril), catro mil cincocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------v) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para o coche da policía local, doce mil cen pesetas.-------------------------------------------------------------------------------x) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para vehículos
municipais, cinco mil pesetas.--------------------------------------------------------------------------------z) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por unha lámpada para o tractor, catrocentas noventa e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------aa) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
catro mil trescentas setenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------ab) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
mil setecentas dez pesetas.------------------------------------------------------------------------------------ac) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
catro mil trescentas setenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------ad) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, dezasete
mil setecentas corenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------ae) A "PROSEGA", por conexión da alarma do concello á central receptora (2º trimestre
de 2001), oito mil catrocentas vintedúas pesetas.----------------------------------------------------------af) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por unha viaxe co seu taxi por asuntos do departamento social, dúas mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------ag) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do concello,
trece mil duascentas cincuenta pesetas.----------------------------------------------------------ah) A D. ANTONIO FERNÁNDEZ PINTOS, por arranxos realizados na cociña do colexio de Calo, setenta e unha mil cincocentas cincuenta e nove pesetas.---------------------------------ai) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, completo pago de minuta por intervención nas
dilixencias previas nº 1287/98 por querela criminal formulada polo Padroado do Cemiterio de
Luou, oitenta e unha mil cento trinta e unha pesetas.------------------------------------------------------al) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación de anuncio de exposición pública do
expediente do corredor Santiago-Brión, trinta e sete mil cento vinte pesetas.-------------------------am) A "TALLERES CASTMART, S.L.", por transporte en grúa dun vehículo, cinco mil
oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------an) A "GRAFINOVA, S.A.", por axendas e folletos e carteis publicitarios, catrocentas
sesenta e seis mil oitenta e oito pesetas.---------------------------------------------------------------------añ) A "MAM", por confección do borrador da memoria do proxecto EQUAL, cento dezaseis mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ao) A "ARCHY & SIGA", por un ordenador para as oficinas municipais, duascentas setenta e seis mil oitocentas noventa e dúas pesetas.---------------------------------------------------------ap) A "ARCHY & SIGA", por un ordenador portátil, cincocentas corenta e dúas mil dez
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------aq) A "MANUEL SOBREDO, S.L.", por colocación de plantas e de tubería de pluviais e
preparación de xardíns públicos, setecentas oitenta e tres mil pesetas.----------------------------------

ar) A "VÁZQUEZ PARAMÁ, S.C.", por arranxos de albanelería realizados en edificios
escolares, trescentas mil trescentas vintecatro pesetas.----------------------------------------------------as) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bacheo de pistas municipais, un
millón duascentas trinta mil duascentas sesenta e unha pesetas.-----------------------------------------at) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por arranxo de pistas e limpeza de cunetas
en camiños municipais, un millón noventa e sete mil trescentas sesenta pesetas.---------------------au) A "SEUR", por portes de documentación á Coruña, dúas mil trescentas sesenta e nove
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------av) A "COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS, S.L.", por actualización e depuración
do padrón de urbana, catrocentas cincuenta e dúas mil catrocentas pesetas.---------------------------ax) A D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, por asistencia técnica en urbanismo (de 15-02 a
15-03-2001), cento oitenta e cinco mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------az) A D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, por asistencia técnica en urbanismo (de 15-03 a
15-04-2001), cento oitenta e cinco mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------ba) Á FARMACIA "MARTÍNEZ PARAJÓ", por medicamentos subministrados para
funcionarios municipais (mes de febreiro), vinte mil oitocentas sesenta e oito pesetas.-------------bb) Á FARMACIA "MARTÍNEZ PARAJÓ", por medicamentos subministrados para
funcionarios municipais (mes de marzo) cincuenta e catro mil oitocentas corenta e seis pesetas.--bc) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por obras de pavimentación do acceso a
Texexe, trescentas cincuenta e dúas mil trescentas oitenta e dúas pesetas.----------------------------bd) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por bacheo de pistas de Calo, un millón
noventa e nove mil setecentas noventa e dúas pesetas.----------------------------------------------------be) A "SOGAMA", por tratamento de R.S.U. (mes de marzo), un millón duascentas trinta
e nove mil setecentas corenta e tres pesetas.----------------------------------------------------------------bf) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados en escolas do CPRA, seiscentas noventa e oito mil trescentas vinte pesetas.---------------------bg) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico (mes de marzo), cincuenta e oito mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------bh) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras, vintenove
mil noventa e catro pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------bi) Á PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DOS TILOS", pago de gastos de
mentemento (luz, auga, alcantarillado, lixo e calefacción) da gardería e da axencia de lectura, 1º
trimestre-2001, cento trinta e oito mil duascentas sete pesetas.------------------------------------------bl) A "BERNABÉ, S.L.", por fotografías do stand do concello en Turisport, catro mil
cincocentas vintecatro pesetas.-------------------------------------------------------------------------------bm) A CORREOS, por gastos de reembolso do envío das fotografías de Turisport, duascentas trinta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------bn) A "ANTONIO GIL DE LOS RÍOS", por dous chalecos antibala para policías locais,
cento oitenta e seis mil setecentas dúas pesetas.-----------------------------------------------------------bñ) A "EXTINFER", por recarga de extintores de centros de saúde, vintetrés mil setecentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------bo) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de marzo), mil seiscentas vinte pesetas.bp) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, sesenta e unha mil duascentas trece
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bq) A TELEFÓNICA, por recibos de teléfonos, trinta e dúas mil duascentas corenta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------br) A FENOSA, por alumado público, dúas mil trescentas trinta e catro pesetas.-----------bs) A FENOSA, por alumado público, tres mil catrocentas noventa e dúas pesetas.--------bt) A TELEFÓNICA, por recibos de teléfonos, trinta mil trescentas corenta e dúas pts.----

bu) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono móbil da escola obradoiro, dúas mil duascentas noventa e sete pesetas.---------------------------------------------------------------------------------bv) A TELEFÓNICA, por recibos de teléfonos, cincuenta e unha mil vintesete pesetas.--bx) A FENOSA, por luz de escolas, corenta e catro mil novecentas nove pesetas.----------bz) A FENOSA, por luz de escolas, trescentas cincuenta mil cincocentas trinta e dúas pts.
ca) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, cinco mil trescentas trinta e cinco pesetas.-cb) A FENOSA, por luz de escolas, nove mil novecentas oitenta e nove pesetas.-----------cc) A FENOSA, por luz de escolas, trescentas seis mil novecentas cincuenta e seis pts.---cd) A FENOSA, por luz de escolas, duascentas sesenta e oito mil cento quince pesetas.--ce) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, seis mil cento sesenta pesetas.---------------cf) A RETEVISIÓN, por acceso a internet (policía local), once mil catrocentas oitenta e
catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------cg) A RETEVISIÓN, por acceso a internet (oficinas municipais), once mil catrocentas oitenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------ch) A "COPY ESTUDIO", por fotocopias, catorce mil seiscentas noventa e oito pesetas.-3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A "MAHIA SANTIAGO SL", para construcción de tres edificios de setenta e dúas
vivendas na finca situada en Montouto, parroquia de Cacheiras, debendo o promotor cumpli-las
seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------- Construirá dacordo co proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Francisco
Otero Méndez e D. Francisco Javier Amenedo Ansede, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores das mesmas.----------------------------------------------------------- Aportará aval polo valor total do custo de urbanización correspondente ó promotor que
se valora na memoria aprobada.------------------------------------------------------------------------------- Formalizará as cesións aprobadas no Estudio de Detalle e Proxecto de Compensación
dos espacios públicos de dotacións e viais, segundo o artigo 180.3 do Regulamento de Xestión
Urbanística, urbanizados segundo a memoria de urbanización aprobada dacordo coas indicacións
do concello.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto e coas
condicións técnicas que indique a compañía concesionaria Aquagest.---------------------------------- Urbanizará o fronte do solar antes de executar obras de edificación, segundo acordo da
Comisión de Goberno, deixando libre o espacio destinado ó vial da estrada.-------------------------- Dará cumprimento ó Decreto-Lei 1/1998 e Decreto 2790/1999, sobre infraestructuras
comúns nos edificios referidas ás telecomunicacións.----------------------------------------------------- Aportará escrito de compromiso referido ós artigos 40 e 41 do Regulamento de Xestión
Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Formalizará a cesión do terreo correspondente ó fronte da parcela, entre a aliñación
oficial e a C- 541.------------------------------------------------------------------------------------------------ Dará cumprimento ós compromisos referidos ós artigos 40 e 41 do Regulamento de
Xestión Urbanística.--------------------------------------------------------------------------------------------- Instalará porta con RF adecuado no acceso do garaxe ó vestíbulo independente.----------b) A"PROGAEYCO SL", para construcción dunha vivenda unifamiliar en Feros, finca
462-B, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón
Varela, debedo construir dacordo co proxecto presentado, e non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores da mesma, e debendo instalar unha porta tipo RF-45 no
garaxe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JOSE IGLESIAS MERA, en representación de "PROMOCIONES IGLESIAS
MERA S.L.", para construcción dun motel na finca situada en Luou, parroquia de Luou, debendo
o promotor cumpri-las seguintes obrigas:--------------------------------------------------------------------

- Construirá dacordo co proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Carlos
Sanchidrián Peregil, non iniciando as obras ata presentar técnicos directores da mesma.------------ Tramitará a autorización de instalación de fosa séptica independentemente con
xustificación das medidas correctoras adecuadas.---------------------------------------------------------d) A "GESTINFOR BUSINESS S.L.", para construcción dun cerramento de 97 ml, que
por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado polo arquitecto D.
José A. Hernando Ezquerra, na finca de Bustelo, parroquia de Luou, debendo as obras axustarse
ás seguintes condicións:---------------------------------------------------------------------------------------- Executarase dacordo co proxecto técnico presentado.------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas subsidiarias
vixentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, afirmando o teito
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------e) A Dª SARA FANDIÑO NUÑEZ, para construcción dun cerramento de 135 ml., sen
tratarse de obras de muro de fábrica, na finca de Castres, parroquia de Oza, coa obriga de
cumpri-las seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------ Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 4.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------- Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.----------------------------------------------f) A D. JOSE PORFIRIO MUÑOZ PASAMUROS, para construcción dun cerramento de
25 ml, sen tratarse de obras de fábrica, na finca nº 366 de Póboa, parroquia de Cacheiras,
debendo axustarse as obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------g) Dª MARÍA DOLORES GARCÍA FERNANDEZ, para instalación dun portal sobre
dous pilares, para a súa finca situada en Rúa de Francos, parroquia de Calo, sen tratarse de obras
de muro de fábrica, coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:----------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------h) A Dª ISABEL RON NOYA, para segregación de finca nº 210-2 do plano de
concentración parcelaria do monte da parroquia de Cacheiras, situada en Montouto, debendo
realiza-la segregación dacordo co proxecto preentado, redactado polos arquitectos D. Javier
Rivadulla e D. Manuel Cid, e debendo contar coa autorización de Estructuras Agrarias.------------

4.- MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE E PROXECTO DE
COMPENSACIÓN.- Vista a solicitude presentada por "MONTESIAGO SL", para modificación
de estudio de detalle e proxecto de compensación, para construcción de edificación de residencia
da terceira idade, referente a cambio na planta baixa da Fase V, do Estudio de Detalle xa
aprobado, na forma e ocupación, manténdose o resto dos parámetros urbanísticos, en Montouto,
parroquia de Cacheiras, segundo memoria e planos visados polo Colexio Oficial de Arquitectos
de Galicia, redactado por "Cid Rivadulla Arquitectos S.L.", a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda acceder ás modificacións que solicita, debendo darse cumprimento ó artigo
30 da Lei 1/1997 do Solo de Galicia sobre os instrumentos de planeamento, e coa obriga de
mante-lo resto das condicións do Estudio de Detalle e Proxecto de Compensación
aprobados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------5.-LICENCIAS DE VADO.-----------------------------------------------------------------------a) Visto escrito de D. JOSE LAMAS IGLESIAS, nº 871 de data 24-04-01, no que solicita
licencia para instalar un sinal de vado permamente diante do seu domicilio na Iglesia, 11,
parroquia de Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia
que solicita, debendo aboa-las taxas correspondentes, que ascenden á cantidade de cincocentas
pesetas anuais, sen o que esta licencia non surtirá ningún efecto.---------------------------------------b) Visto escrito de Dª SARA FERRO MARTINEZ, nº 877 de data 24-04-01, no que
solicita licencia para instalar un sinal de vado permamente diante do seu domicilio en Cacheiras,
parroquia de Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia
que solicita, debendo aboa-las taxas correspondentes, que ascenden á cantidade de cincocentas
pesetas anuais, sen o que esta licencia non surtirá ningún efecto.---------------------------------------6.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta do
escrito de D. JUAN MANUEL LAVANDEIRA VIEITES, nº 875 de data 24-04-01, no que
expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café- Bar, situado en Paredes, parroquia de
Lucí, do que era titular D. Jenaro Santasmarinas Devesa, polo que solicita o cambio de
titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións
baixo as que foi concedida a citada licencia.---------------------------------------------------------------7.- CESIÓN DE LOCAL Á ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "A UNIÓN".- Visto
escrito da Asocición de Veciños "A Unión", nº 815 de data 20-04-01, no que solicita a cesión en
precario do local da escola de Oza a fin de desenvolver nel as actividades da Asociación, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda acceder ó solicitado e cederlle en precario o
citado local, quedando obrigada a Asociación a deixala libre e a disposición do concello no
momento en que este llo requira.-----------------------------------------------------------------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 3 DE MAIO DE 2001.-----------------------------------------------------------

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a tres de maio
de dous mil un.------------------------------------------Sendo as vinteúnha horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis membros
que a compoñen e que se citan na marxe, a fin de
levar a cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para este día.------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A “MANUEL SOBREDO, S.L.”, por arranxo de sistema de rego e de camiños peatonais e instalación de novo rego no parque de San Sadurniño, un millón cento corenta e oito mil
catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------b) A TELEFÓNICA, por recibos de teléfonos, vinteoito mil catrocentas dez pesetas.------c) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono da gardería dos Tilos, vintedúas mil seiscentas dezasete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------d) A “PEREIRA Y SÁNCHEZ, S.L.”, por arranxos realizados no colexio da Ramallosa,
vinteúnha mil novecentas vintecatro pesetas.---------------------------------------------------------------e) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, catro mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------------------f) A D. SEVERINO FERREIRA JORGE, por suscrición do concello a “La Voz de Galicia”, 2º trimestre-2001, catorce mil cincocentas pesetas.-------------------------------------------------g) A “INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ”, por ampliación de
alumado público en Pedrouso-Cacheiras, corenta e catro mil trescentas doce pesetas.--------------h) A “INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ”, por ampliación de
alumado público en San Domingo, oitenta e dúas mil setecentas noventa e cinco pesetas.---------i) A “INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ”, por ampliación de
alumado público na estrada da Igrexa de Calo a Texexe, trinta e cinco mil duascentas noventa e
nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------l) A “INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ”, por ampliación de
alumado público na fonte de Texexe, setenta e unha mil duascentas trinta pesetas.-------------------

m) A “INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ”, por ampliación de
alumado público en Vilanova-Oza, duascentas cincuenta e catro mil oitocentas vintetrés pesetas.n) A “INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ”, por ampliación de
alumado público en Rarís, corenta e sete mil catrocentas noventa e seis pesetas.---------------------ñ) A “INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ”, por ampliación de
alumado público en Pedra-Recesende, cento setenta e cinco mil trescentas noventa e dúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------o) A “INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ”, por ampliación de
alumado público onda o polideportivo dos Tilos, cento setenta e tres mil seiscentas cincuenta e
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------p) A “INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ”, por ampliación de
alumado público onda a fonte de Vilar-Teo, cincuenta e cino mil cento vintesete pesetas.---------q) A “INSTALACIONES ELÉCTRICAS MANUEL FERNÁNDEZ”, por ampliación de
alumado público en Vilariño, cento dezaseis mil catrocentas noventa e seis pesetas.----------------r) Á REXISTRADORA DA PROPIEDADE DE PADRÓN, pago de honorarios por inscrición de permutas e compra de fincas, sesenta mil trescentas trinta e nove pesetas.---------------s) A "INSA", por desratización e desinsectación, dezanove mil cento corenta pesetas.----t) A FENOSA, por alumado público, oitenta e nove mil trescentas noventa e oito pesetas.u) A FENOSA, por alumado público, oitenta e dúas mil trescentas noventa e unha pts.---v) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, vintesete mil seiscentas oitenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------x) A "ILUMINACIONES SOUTO", por colocación equipos de luz e sonido e un grupo
electróxeno no festival de bailes rexionais de Reis, duascentas oito mil oitocentas pesetas.--------z) A "ILUMINACIONES SOUTO", por colocación de grupo electróxeno e equipos de
luz e sonido no festival do Antroido en Reis, duascentas tres mil
pesetas.-----------------------------aa) A CEMIGA, por mantemento da fotocopiadora, quince mil oitocentas corenta e sete
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ab) A "GALERÍA ESTUDIO TOGARIÑOS", por pratos conmemorativos para atencións
protocolarias, corenta e tres mil cincocentas pesetas.-----------------------------------------------------ac) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por arranxo dunha roda e mantemento do tractor,
vintetrés mil trescentas dezaseis pesetas.--------------------------------------------------------------------ad) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por rodas para o remolque e mantemento da
furgoneta, setenta e oito mil cento setenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------ae) Á FEDERACIÓN GALLEGA DE FÚTBOL, por autorizacións para celebración dos
partidos do torneo triangular, sete mil pesetas.-------------------------------------------------------------af) Ó MESÓN "O ATALLO", por comida de tres membros do grupo de protección civil,
tres mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ag) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
catro mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------ah) A "COPY ESTUDIO", por material de oficina, novecentas setenta e seis pesetas.-----ai) A "COPY ESTUDIO", por fotocopias e copias de planos, dúas mil trescentas setenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------al) A D. JOSÉ LUIS CREGO BUELA, por traballos de pintura realizados no colexio de
Calo, corenta e nove mil cincocentas trece pesetas.-------------------------------------------------------am) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación dun anuncio, dezaoito mil cincocentas sesenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------an) A FENOSA, por alumado público, oitocentas corenta e nove pesetas.--------------------

3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JESÚS CONSTANTINO LÓPEZ GUERRA E D. AMADEO MONTES CABO,
para segregación das fincas 89 e outra do P.X.C.P. de Oza, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo topógrafo D. Jesús Naveira Pequeno.---------------b) A D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, para rasanteo e nivelación da finca nº 127 de
Calo, situada en Espiño-Reborido, debendo realiza-las obras respectando o sistema de drenaxe de
solos ou posible rede de rego das fincas e coas obrigas de repoñe-la capa superficial destinada ó
mesmo uso cá actual, de contar con autorización previa de Augas de Galicia para levar a cabo a
antedita obra e de constituír en arcas municipais unha fianza por importe de 60.000 pts. para
responder dos danos que se poidan ocasionar no pavimento da pista.----------------------------------c) A Dª ELVIRA IGLESIAS CODESIDO, para arranxo da cuberta da súa vivenda situada
en Mazas-Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que
afecten á estructura desta.----------------------------------------------------------------------------d) A D. JAIME PENA PARAMÁ, para arranxo do tellado da súa vivenda situada en Pedra-Recesende, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que
afecten á estructura desta.-------------------------------------------------------------------------------------e) A Dª DIGNA MARTÍNEZ CAO, para cubrición da terraza da súa vivenda situada en
Ramallosa-Lucí, debendo realiza-las obras só de estructura sinxela e sen que afecten ó resto da
estructura da edificación.--------------------------------------------------------------------------------------f) A "PROGAEYCO, S.L.", para construír unha vivenda unifamiliar na finca 462-A de
Cacheiras, situada en Feros, debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, non puidendo comeza-las obras mentres
non presente no concello o nomeamento de técnicos directores da obra, e coa obriga de instalar
unha porta tipo RF-45 no garaxe.----------------------------------------------------------------------------g) A "CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, S.L.", para construír doce vivendas unifamiliares en "Leiras", lugar de Balcaide-Calo, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. José Carlos Sanchidrián Peregil, non puidendo
comeza-las obras mentres non presente no concello o nomeamento dos técnicos directores delas,
e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:----------------------------------------------------------1.- Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización
correspondente ó promotor, que se valora na memoria presentada, con tódalas infraestructuras
pendentes de executar.-----------------------------------------------------------------------------------------2.- Formaliza-las cesións correspondentes a viais, segundo o art. 180.3 do Regulamento
de Xestión urbanística, urbanizados consonte as indicacións do concello.-----------------------------3.- Conecta-la rede de saneamento e a de auga potable coa rede municipal, no punto e
coas condicións técnicas que indique a compañía concesionaria Aquagest.---------------------------4.- En caso de que a rede de saneamento e sistema de depuración (EDAR), actualmente
en construcción, non entre en funcionamento antes de que sexa habitado o edificio e de que se
solicite a licencia de primeira ocupación, o promotor instalará un sistema de depuración autónomo con capacidade suficiente e con tramitación de licencia independente, coas autorizacións
previas necesarias.----------------------------------------------------------------------------------------------5.- Instalar tubería de PVC na rede de saneamento.----------------------------------------------6.- Urbaniza-la fronte do solar antes de executar obras de edificación, segundo acordo da
comisión de goberno deste concello, deixando libre o espacio destinado ó vial da estrada.---------7.- Darlle cumprimento ós compromisos referidos ós artigos 40 e 41 do Regulamento de
Xestión urbanística.--------------------------------------------------------------------------------------------8.- Darlle cumprimento ó Decreto-Lei 1/1998 e ó Decreto 279/1999 sobre infraestructuras comúns nos edificios referidas ás telecomunicación.-------------------------------------------------h) A "GAMILARI, S.L.", para construír nove vivendas adosadas en Balcaide-Calo, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D.

Arturo Rodríguez Vilanova, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o
nomeamento dos técnicos directores delas, e coa obriga de cumpri-las seguintes condicións:-----1.- Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización
correspondente ó promotor, que se valora na memoria presentada, con tódalas infraestructuras
pendentes de executar.-----------------------------------------------------------------------------------------2.- Formaliza-las cesións correspondentes a viais, segundo o art. 180.3 do Regulamento
de Xestión urbanística, urbanizados consonte as indicacións do concello, debendo darlle saída ás
augas procedentes da fonte pública, canalizadas con cota e sección suficientes, pola rede de pluviais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Conecta-la rede de saneamento e a de auga potable coa rede municipal, no punto e
coas condicións técnicas que indique a compañía concesionaria Aquagest.---------------------------4.- En caso de que a rede de saneamento e sistema de depuración (EDAR), actualmente
en construcción, non entre en funcionamento antes de que sexa habitado o edificio e de que se
solicite a licencia de primeira ocupación, o promotor instalará un sistema de depuración autónomo con capacidade suficiente e con tramitación de licencia independente, coas autorizacións
previas necesarias.----------------------------------------------------------------------------------------------5.- Instalar tubería de PVC na rede de saneamento.----------------------------------------------6.- Urbaniza-la fronte do solar antes de executar obras de edificación, segundo acordo da
comisión de goberno deste concello, deixando libre o espacio destinado ó vial da estrada.---------7.- Contar coa autorización da Demarcación de Estradas do Estado para as obras de urbanización da fronte do solar.------------------------------------------------------------------------------------i) A "VILARES LUGO, S.L.", para construír dous edificios de vintedúas vivendas na
finca nº 212 de Cacheiras, debendo edificalos suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado,
redactado polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla Montaña, e ó plano
modificado de retranqueos entre edificios, non puidendo comeza-las obras mentres non presente
no concello o nomeamento dos técnicos directores delas, e coa obriga de cumpri-las seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Constituír en arcas municipais unha fianza polo valor total do custo de urbanización
correspondente ó promotor, que se valora na memoria presentada, con tódalas infraestructuras
pendentes de executar.-----------------------------------------------------------------------------------------2.- Formaliza-las cesións correspondentes a viais, segundo o art. 180.3 do Regulamento
de Xestión urbanística, urbanizados consonte as indicacións do concello.-----------------------------3.- Conecta-la rede de saneamento e a de auga potable coa rede municipal, no punto e
coas condicións técnicas que indique a compañía concesionaria Aquagest.---------------------------4.- Urbaniza-la fronte do solar antes de executar obras de edificación, segundo acordo da
comisión de goberno deste concello, deixando libre o espacio destinado ó vial da estrada.---------5.- Instalar tubería de PVC na rede de saneamento.----------------------------------------------6.- Aportar escrito de compromiso referido ós arts. 40 e 41 do Regulamento de Xestión
urbanística.-------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- Contar coa autorización de Augas de Galicia.-------------------------------------------------4.- SUBVENCIÓNS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou concede-las seguintes subvencións:---------------------------------------------------------------------------------a) A veciños de Ameneiro, para arranxo da traída de augas do lugar, oitocentas cincuenta
mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A veciños de Piro e Cepeda, para arranxo da traída de augas de ambos lugares, duascentas cincuenta mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------

5.- COMPRA DE CADEIRAS PARA O CENTRO SOCIOCULTURAL E DA TERCEIRA IDADE DE TEO.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou adquirirlle a "Hipercor" trescentas cadeiras para o centro sociocultural e da terceira idade de Teo.---------6.- COMPRA DUNHA MARQUESINA.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acordou adquirirlle a "Marlo, S.C." unha marquesina, que será instalada en Raxó-Cacheiras.-----7.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL.
Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas dirixidos a concellos para
actividades e investimentos durante o ano 2001, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda:------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial , ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado "Subvención para infraestructura e equipamento", en materia de deportes, a seguinte
subvención:------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para compra de material deportivo, a cantidade de UN MILLÓN OITOCENTAS
CINCUENTA MIL PESETAS.-------------------------------------------------------------------------------- Para acondicionamento e mantemento dos pavillóns, a cantidade de DOUS MILLÓNS
CINCOCENTAS NOVENTA MIL PESETAS.------------------------------------------------------------ Para implantación de herba artificial no campo de Rebordelo- Calo, CINCUENTA
MILLÓNS DE PESETAS.------------------------------------------------------------------------------------2º.- Comprométese a cumprir tódalas condicións especificadas nas bases da convocatoria.
3º.- Facultar ó Sr. Alcalde -Presidente para continua-los demais trámites.-------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 10 DE MAIO DE
SEÑORES ASISTENTES:
2001.-----------------------------------------------------------------Alcalde-Presidente:
Na casa do concello de Teo, a dez de maio de dous
D. Armando U. Blanco Martínez. mil un.---------------------------------------------------------------Concelleiros:
Sendo as vinteúnha horas, e baixo a presidencia do Sr.
D. Antonio Castroagudín
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
Valladares
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
D. Manuel R. Cajaraville Campos asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan
D. Urbano Ouro Calvelo
na marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria
D. Manuel Mata Iglesias
convocada para este día.------------------------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Secretario:
Naveira Vázquez.--------------------------------------------------D. Jesús Naveira Vázquez.
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de
seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos
na seguinte ---------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A FENOSA, por luz de escolas, cinco mil cento setenta e catro pesetas.------------------b) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de edificios
municipais, corenta e oito mil setecentas nove pesetas.---------------------------------------------------c) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de centros
de saúde, cento tres mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------d) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de escolas,
duascentas oitenta e cinco mil novecentas setenta e unha pesetas.--------------------------------------e) A SEUR, por portes de documentación a Valencia, catro mil trescentas cinco pesetas.-f) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes abril), nove mil duascentas sesenta pts.---g) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por asfaltado e limpeza de cunetas en camiños
de Calo, un millón cincocentas trinta e seis mil seiscentas vinte pesetas.------------------------------h) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfonos móbiles do concello, corenta e oito mil novecentas cincuenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------i) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, vinteseis mil
trescentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------l) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para o vehículo da policía local, nove
mil novecentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------m) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico (mes de abril),
cincuenta e oito mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------n) A "COREGAL", por recollida de papel e cartón (mes de abril), sesenta e sete mil novecentas noventa e tres pesetas.----------------------------------------------------------------------------------

ñ) A "GALICÓN", por grapadoras e outros materiais para as oficinas do concello, trinta e
cinco mil setecentas sesenta e seis pesetas.-----------------------------------------------------------------o) A FENOSA, por alumado público, setenta e nove mil oitocentas corenta e tres pts.-----p) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por arranxo de tubos de saneamento en
Solláns, colocación de tubos en Insua, Pedra e o Calvario, arranxo de gabia en Mouromorto e
conducción de mina de auga no Calvario, un millón duascentas nove mil setecentas sesenta e
cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------q) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por limpeza de cunetas en camiños municipais, oitocentas sesenta e seis mil novecentas noventa e seis pesetas.--------------------------------r) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por arranxo de pistas municipais, cincocentas setenta e nove mil cincocentas corenta e oito pesetas.--------------------------------------------s) A JAVIER SEIJO FERRO, por arranxos de calefacción e fontanería en centros de
saúde, escolas e instalacións municipais, catrocentas seis mil novecentas vinteoito pesetas.-------t) Á "EMPRESA SEOANE", por bono-bus (mes de abril), dúas mil seiscentas corenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------u) A FERLO, por un sinal de "dirección prohibida" rotulado, nove mil oitocentas sesenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------v) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina para o xulgado municipal,
trece mil cento trece pesetas.----------------------------------------------------------------------------------x) A "OTERO-VÁZQUEZ ARQUITECTOS, S.C.", por informes técnicos, valoracións,
medicións e elaboración de proxecto, cento oitenta e oito mil novecentas sesenta e nove pesetas.z) A "OTERO-VÁZQUEZ ARQUITECTOS, S.C.", por asistencia técnica e asesoramento urbanístico durante 20 horas en substitución do aparellador municipal, setenta mil duascentas once pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------aa) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vintenove mil
noventa e tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ab) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe dun parque infantil en Teo o día 06-05-01
(festa da carne ó caldeiro), cento vintesete mil seiscentas pesetas.--------------------------------------3.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de Dª AMELIA DE JESÚS CALVO , veciña de Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a VENDA Ó POR MENOR
DE PAN E DERIVADOS no lugar de Ramallosa, parroquia de Lucí deste concello.---------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.---------------------

4.- EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe emitido polo técnico municipal de servi- cios
sociais, e dada a urxencia que supón a orde de embargo por impago de impostos, a Comisión de

Goberno, por unanimidade, acorda aboarlle ó Servicio de Recadación da Excma. Deputación
Provincial, con cargo a emerxencia social, as cantidades que D. Antonio Freire Mosquera ten
pendentes de pago polos conceptos de IBI-Urbana e IVTM, que ascenden a un total de setenta e
unha mil cento setenta e sete pesetas.------------------------------------------------------------------------5.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 29 DE MAIO DE
2001.----------SEÑORES ASISTENTES:
-----------------------------------------------Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Na casa do concello de Teo, a vintenove de
Concelleiros:
maio
de dous mil
D. Antonio Castroagudín Valladares
un.----------------------------------------------D. Manuel R. Cajaraville Campos
Sendo as vinteunha horas, e baixo a
D. Urbano Ouro Calvelo
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U.
D. Manuel Mata Iglesias
Blanco Martínez, reuniuse en primeira
D. Juan B. Aller Suárez
convocatoria a Comisión de Goberno, coa
Secretario:
asistencia dos seis membros que a compoñen e
D. Jesús Naveira Vázquez.
que se citan na marxe, a fin de levar a cabo a
sesión ordinaria supletoria convocada para este
día.------------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús Naveira
Vázquez.-------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte
--------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres.
edís presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi
distribuída coa convocatoria da
actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e
que se rexistre no libro
correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acordou aproba-las seguintes contas e
facturas:------------------------------------------------------------a) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por man de obra en arranxo de
fonte de alimentación ATX e subministro de interruptores, multimediacard 32 MB e CCC
Easy, trinta e catro mil cincocentas oito
pesetas.-------------------------------------------------------------------------b) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para o vehículo
da policía local, quince mil trescentas cincuenta
pesetas.----------------------------------------------------c) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por lavaparabrisas para o vehículo
da policía local, duascentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------d) A FENOSA, por luz de escolas, dezaseis mil cincuenta e sete
pesetas.---------------------

e) A FENOSA, por alumado público, seiscentas trinta e seis pesetas.-------------------------f) A "SOGAMA", por tratamento de R.S.U. (mes de abril), un millón duascentas sesenta
e oito mil cento setenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------------------g) A D. JOSÉ LUIS MOSQUERA FERRO, por viaxes co seu taxi para o departamento
social, tres mil seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------h) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por cambio de aceite e filtros do coche da policía
local, vinteseis mil catrocentas oitenta e nove pesetas.----------------------------------------------------i) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por rodas para a Renault Express do concello, trinta e
sete mil oitocentas vintetrés pesetas.-----------------------------------------------------------------------l) A D. JAVIER ALVAREZ-SANTULLANO Y PINO, por dictame sobre subministro de
gas en vivendas dos Tilos, cento setenta e catro mil pesetas.--------------------------------------------m) A "GRAFIDEZA", por material de oficina, dez mil seiscentas setenta e dúas pesetas.-n) A FENOSA, por luz de escolas, vintecinco mil duascentas oito pesetas.------------------ñ) A FENOSA, por luz de escolas, cento setenta e unha mil unha pesetas.-------------------o) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga para escolas, cinco mil trescentas corenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------p) A "MULTICENTRO PERNAS", por alimentos e productos de limpeza para usuarios
do departamento social, duascentas trinta e catro mil trescentas noventa e oito pesetas.------------q) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados
no colexio dos Tilos, cincocentas trinta e catro mil setecentas sesenta pesetas.-----------------------r) A GESTETNER, por papel para fotocopiadoras, trinta e dúas mil catrocentas oitenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------s) A "MAQUINARIAS OTERO", por aluguer de maquinaria para obras, catro mil seiscentas corenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------t) A "VILORIA, S.A.", por xantar dos participantes na excursión a Portugal, novecentas
setenta e tres mil catrocentas pesetas.------------------------------------------------------------------------u) A "FERRETERÍA BOEL", por cambio de pecho nunha porta do colexio dos Tilos,
corenta mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------v) A "J. TEO AMATE", por materiais subministrados para obras, once mil oitocentas
dezaoito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------x) A "J. TEO AMATE", por materiais subministrados para obras, trinta mil seiscentas
trinta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------z) A "J. TEO AMATE", por materiais subministrados para obras, sesenta e catro mil
novecentas vintecinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------------aa) A "J. TEO AMATE", por materiais subministrados para obras, corenta e unha mil
catrocentas corenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------ab) A "GESTETNER", por arranxo do fax do concello, doce mil seis pesetas.--------------ac) A "GESTETNER", por contrato de mantemento da fotocopiadora (ano 2001), cento
oitenta mil oitocentas oitenta e tres pesetas.----------------------------------------------------------------ad) A CORREOS, por franqueo de correspondencia, catrocentas cincuenta e cinco pts.---ae) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por asfaltado dunha pista en Penelas-Cacheiras, un millón trescentas trinta e unha mil trescentas sesenta e unha pesetas.--------------------af) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, dúas mil setecentas vintetrés pts.
ag) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra subministrada para a carballeira de
Francos, corenta e dúas mil catrocentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------ah) A "EL CORREO GALLEGO", por publicidade da festa da carne ó caldeiro, cincuenta
e oito mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------ai) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta mil trescentas oitenta e unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------al) A "ALFONSO GARCÍA", por inserción en Radio Galega de publicidade da festa da
carne ó caldeiro-2001, oitenta e sete mil pesetas.----------------------------------------------------------am) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento oitenta e cinco mil
catrocentas corenta e dúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------

an) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da oficina do ADL, dúas mil cincocentas
sesenta e nove
pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------añ) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, seis mil trescentas oitenta e
dúas
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------ao) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da alcaldía, catro mil sesenta e tres
pesetas.------ap) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, trinta e catro mil
oitocentas noventa e dúas
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------aq) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono da escola obradoiro, dez mil oitocentas
noventa e cinco
pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------ar) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do centro de saúde de Cacheiras, cinco
mil novecentas dúas
pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------as) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxo da calefacción da escola de Luou, trinta e unha
mil cento trinta e catro
pesetas.------------------------------------------------------------------------------------at) A "CEFIGAL, S.L.", por ampliación da calefacción do centro cultural de Luou,
trescentas vintetrés mil cincocentas corenta e tres
pesetas.-----------------------------------------------au) A "ANTONIO GIL DE LOS RÍOS", por vestiario para policías locais, cento
oitenta e seis mil setecentas dúas
pesetas.------------------------------------------------------------------------------av) A "VEICAR", por un escudo, cincocentas oitenta
pesetas.---------------------------------ax) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de transporte a Calella (Barcelona) en
autocar co C.F. Calo, catrocentas trinta e tres mil sesenta e unha
pesetas.------------------------------------------az) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe sobre avaliación de fincas de Juan
Car- los Boo Ferreira, corenta e catro mil oitenta
pesetas.------------------------------------------------------ba) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe sobre avaliación de fincas dos
herdeiros de Albino Cerviño Domínguez, corenta e catro mil oitenta
pesetas.------------------------------------bb) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe sobre avaliación da finca 1118 de
Cacheiras, de propiedade municipal, corenta e catro mil oitenta
pesetas.------------------------------bc) A D. LUIS MOREIRA MATOS, por informe sobre avaliación da finca nº 5 de
"Parque Montouto", corenta e nove mil oitocentas oitenta
pesetas.-------------------------------------bd) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por traballos de asfaltado en camiños de
Francos, Faramello e outros, un millón trescentas vintedúas mil duascentas corenta e tres
pesetas.----------be) A TELEFÓNICA, por recibo de liña de Internet para o concello, noventa e sete
mil duascentas oito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------

bf) Ó DIARIO OFICIAL DE GALICIA, por publicación dun anuncio, vinteseis mil trinta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bg) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono móbil da escola obradoiro, dúas mil duascentas noventa e sete pesetas.---------------------------------------------------------------------------------bh) A "ALVEMAGA, S.L.", por transporte de postes de alumado público, dezasete mil
catrocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------bi) A "FERLIÑO", por sinais de tráfico, vintedúas mil trescentas oitenta e oito pesetas.--bl) A D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, por asistencia técnica en urbanismo (de 15-04 a
15-05-2001), cento oitenta e cinco mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------bm) A FENOSA, por luz de escolas, catrocentas dúas mil trescentas cincuenta e catro pts.
bn) A FENOSA, por alumado público, seis millóns setecentas setenta e oito mil cincocen
tas oitenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------bñ) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, tres mil duascentas noventa e sete pesetas.bo) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, dez mil cincocentas noventa e cinco pts.---bp) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, trece mil cento noventa e tres pesetas.------bq) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, dezaseis mil duascentas setenta e seis pts.-br) A JAVIER SEIJO FERRO, por arranxos de fontanería realizados no colexio da
Ramallosa, centros médicos de Calo e Cacheiras e piscinas de Luou e Os Tilos, cincocentas
setenta e unha mil oitocentas oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------3.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.---------------------------------------------------------------a) Dada conta do escrito de D. Manuel Fernández Fuentes, en representación de
"Instalaciones Eléctricas Manuel Fernández", nº 620 de data 30-03-01, no que solicita a
devolución de fianza que, mediante aval de Caixa Galicia, ten constituida por importe de 795.418
pesetas para responder das obras de Aforro Enerxético 99, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda a devolución da antedita fianza, por considerar que o expediente cumple
tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións en contra.------b) Dada conta do escrito de "Transportes y Maquinaria C.P., S.L.", nº 538 de data
20-03-01, no que solicita a devolución das fianzas que, mediante avales do Banco Bilbao
Vizcaya, ten depositadas por importe de 61.800 ptas., 54.400 ptas. e 59.000 ptas., para responder
de obras de, respectivamente, acondicionamento de camiño de Vilar de Francos,
acondicionamento de camiño en Torre- Cacheiras, e acondicionamento en pista en FreixeiroReis, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a devolución das anteditas fianzas, por
considerar que o expediente cumple tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se
presentaron reclamacións en contra.-------------------------------------------------------------------------4.- INSTALACION DUN ESPELLO NA ESTRADA DE RIBEIRA- CACHEIRAS.Visto o escrito nº 1194 de data 25-05-01 presentado por vinte veciños do lugar de Ribeira, na
parroquia de Cacheiras, solicitando un espello angular para o cruce que ven do paraxe da Pena
cara a estrada de Cacheiras a Raxó, debido á falta de visibilidade, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda acceder á petición formulada.-------------------------------------------------------5.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 8 DE XUÑO DE 2001.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a oito de
xuño de dous mil un.-----------------------Sendo as vintedúas horas, e baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando
U. Blanco Martínez, reuniuse en
primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis
membros que a compoñen e que se citan
na marxe, a fin de levar cabo a sesión
extraordinaria convocada para este
día.--------------------------------------------

Asiste o Secretario acctal. da
corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.---------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento
e resolución dos asuntos incluídos na seguinte -----------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos
Sres. edís presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última
sesión, que foi distribuída coa convocatoria da actual.-------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi
redactado e que se rexistre no libro correspondente.----------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acordou aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------a) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por arranxo dunha roda e cambio de
aceite e filtros do tractor, cincuenta e unha mil setecentas trinta e seis pesetas.--------b) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por unha mangueira para a
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, trinta mil catrocentas cincuenta
pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------c) A "COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.", por arranxos do tractor e da
desbrozadora, duascentas trinta e cinco mil trescentas cincuenta e catro pesetas.------d) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxo do motor de auga da escola de Oza, trinta
e nove mil cincocentas trinta e tres pesetas.-------------------------------------------e) A Dª MARIA DO CARME GARCÍA MURAS, por pinchos servidos en
intercambio co Instituto de Cacheiras , trinta e dúas mil cen pesetas.--------------------f) Á AGRUPACIÓN DE DEPORTISTAS VETERANOS, por gastos de
arbitraxe da liga celebrada neste concello durante o mes de marzo, cincuenta e oito
mil cincocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------g) A "CATUFE, S.L.", por unha cámara Polaroid e tres cargas para ela, quince
mil nove- centas noventa e cinco pesetas.--------------------------------------------

h) A JOSÉ VALES MOSQUERA, por refrescos servidos ó persoal que realizou a descarga de alimentos da CEE, tres mil cen pesetas.--------------------------------------------------------------i) A "CATUFE, S.L.", por cargas para a cámara Polaroid, sesenta e dúas mil cincocentas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------l) A "CATUFE, S.L.", por cargas para a cámara Polaroid, vinte mil pesetas.----------------m) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora do concello, vintecinco mil cincocentas noventa e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------n) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, dezasete
mil setecentas corenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------ñ) A "CORZÁN, S.L.", por productos de hixiene para escolas, quince mil cincocentas
noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------o) A JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados na
escola de Cacheiras, duascentas catorce mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------p) Á XUNTA DE GALICIA, por dilixenciamento do libro da piscina de Luou, seiscentas
oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------q) Á XUNTA DE GALICIA, por dilixenciamento do libro da piscina dos Tilos, seiscentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------r) Á XUNTA DE GALICIA, por convalidación sanitaria de funcionamento da piscina de
Luou, dúas mil setecentas corenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------s) Á XUNTA DE GALICIA, por convalidación sanitaria de funcionamento da piscina dos
Tilos, dúas mil setecentas corenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------t) Á XUNTA DE GALICIA, por un libro de control sanitario para a piscina de Luou, mil
cincocentas trinta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------u) Á XUNTA DE GALICIA, por un libro de control sanitario para a piscina dos Tilos,
mil cincocentas trinta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------v) A "ARRAKIS", por cota de acceso a Internet (año 2001), once mil seiscientas pts.-----x) A "RETEVISIÓN", por cota de acceso indirecto 1050 (de 15-2 a 15-4-2001), trescentas cincuenta e oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------z) A "RETEVISIÓN", por cota de acceso indirecto 1050 (de 15-3 a 15-4-2001), once mil
catrocentas oitenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------------------------aa) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de edificios
municipais, cincuenta e tres mil trescentas noventa e dúas pesetas.-------------------------------------ab) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de centros
de saúde, cento trinta e nove mil catrocentas corenta e catro pesetas.----------------------------------ac) A "GASÓLEO CALEFACCIÓN, S.L.", por combustible para calefacción de escolas,
cincuenta e nove mil catrocentas vintesete pesetas.-------------------------------------------------------ad) A "HIPERCOR", por trescentas cadeiras para o centro sociocultural e da terceira idade de Teo, cincocentas noventa e nove mil pesetas.-------------------------------------------------------ae) A "INSA", por desratización, dezanove mil cento corenta pesetas.-----------------------af) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por baterías para teléfonos móbiles
e lámpadas de filamentos, dez mil duascentas dezaseis pesetas.----------------------------------------ag) A "COPY ESTUDIO", por material de oficina e copias de planos, vintecatro mil cincocentas setenta e cinco pesetas.-----------------------------------------------------------------------------ah) A D. JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ PARGA, por estudio modificado do corredor alternativo á estrada C-541 e conexión coa N-550, un millón seiscentas noventa e catro mil setecentas
sesenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------ai) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bacheo en pistas de Cacheiras, Oza e
Rarís, catro millóns trinta e dúas mil duascentas cincuenta e tres ptas.---------------------------------al) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por bacheo de camiños de Rarís, Reis e
Luou, tres millóns catrocentas oitenta e sete mil trescentas oitenta e nove pesetas.------------------am) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por arranxo de camiños de Luou e Calo,
dous millóns cincocentas seis mil catrocentas noventa e tres pesetas.-----------------------------------

an) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por colocación de tubos en
Luou e Reis, cincuenta e cinco mil duascentas dezaseis pesetas.-------------------------añ) Á EMPRESA SEOANE, por servicio de catro autobuses a Cacheiras, con
alumnos do CPRA, corenta e dúas mil oitocentas pesetas.--------------------------------ao) A "GRÁFICA DE ASTURIAS", por material de oficina, mil novecentas
sesenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------ap) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para o vehículo da policía
local, cinco mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------aq) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais,
setenta e unha mil trescentas setenta e sete pesetas.----------------------------------------ar) A "MULTIOCIO GALICIA, S.L.", por materiais e posta a punto das
piscinas de Luou e Os Tilos, seiscentas trinta e catro mil seiscentas corenta e tres
pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------as) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación de anuncio con motivo da
celebración do Día das Letras Galegas, corenta mil seiscentas pesetas.-----------------at) A "EL CORREO GALLEGO", por publicación de anuncio con motivo da
celebración da festa da cacheira do porco, cincuenta e oito mil pesetas.----------------au) A "GALICÓN", por material de oficina, vintecatro mil cento vinteoito
pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------av) A "MUNDOCOPY", por unha plastificadora e material de oficina, setenta
e catro mil catrocentas corenta e cinco pesetas.---------------------------------------------ax) A "CANON", por mantemento da fotocopiadora do departamento social
(meses de febreiro a maio inclusives), trinta e seis mil setecentas sesenta e sete
pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------az) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico
(mes de maio), cincuenta e oito mil pesetas.-------------------------------------------------ba) A "CYPE INGENIEROS", por un programa informático de realización de
medicións, presupostos, certificacións e pregos de condicións, para o departamento de
urbanismo, vintedúas mil seiscentas noventa e oito pesetas.---------bb) A "SEUR", por portes do programa informático de medicións para o
departamento de urbanismo, mil oitocentas cinco pesetas.--------------------------------bc) A "DROGUERÍA-FERRETERÍA EL SOL", por un programador de rego
de seis estacións, trinta e nove mil pesetas.--------------------------------------------------bd) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora da policía local, mil
seiscentas unha pesetas.-------------------------------------------------------------------------be) A TELEFÓNICA, por recibo dos teléfonos móbiles do concello, cincuenta
e catro mil catrocentas dúas pesetas.----------------------------------------------bf) A COMISIÓN DE FESTAS DE SANTA MARIÑA DE LUCI, por cuota
das festas patronais 2.001, cen mil pesetas.--------------------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes,
a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiro, as seguintes licencias de obras:------------------a) A D. JOSE MANUEL DUARTE ALVAREZ, para construcción dunha
vivenda unifamiliar en Freixeiro, parroquia de Reis, debendo construila de acordo co
proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Amancio Losada Vicente.---------b) A D. OSCAR M. VAZQUEZ MARTINEZ, para construcción dunha
vivenda unifamiliar en Feros, parroquia de Cacheiras, debendo construila de acordo
co proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª. Ana I. Piñeiro Esperante, e coa

obriga de non inicia-las obras ata presentar nomeamento de técnicos directores da
mesma.--------------------c) A Dª MARIA DOLORES BECERRA MARTINEZ, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Pite, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Jesús M.
Carrillo Pena, e coa obriga de non inicia-las obras ata presentar nomeamento de técnicos
directores da mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------d) A "PROGAEYCO SL", para construcción dunha vivenda unifamiliar na finca 461-C
de Feros, parroquia de Cacheiras, debendo cumpri-las seguintes condicións:-------------------------- Construirá de acordo co proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes
Rosón Varela, non iniciando as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores de obra.--- Instalará unha porta tipo RF-45 no garaxe.------------------------------------------------------e) A "PROGAEYCO SL", para construcción dunha vivenda unifamiliar na finca 461-D
de Feros, parroquia de Cacheiras, debendo cumpri-las seguintes condicións:-------------------------- Construirá de acordo co proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Mercedes
Rosón Varela, non iniciando as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores de obra.-- Instalará unha porta tipo RF-45 no garaxe.-----------------------------------------------------f) A Dª MARIA ORTIGUEIRA FUENTES, para reparación da cuberta da vivenda de
superficie 80 m/2, situada en Samar , parroquia de Reis, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que afecten á estructura da mesma.-------------------g) A D. AURELIO EIRAS PAREDES, para segregación da finca 831-3 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Recesende, situada en Casal, segundo proxecto
redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, coa obriga de axusta-la división ó proxecto
presentado.------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A "UNION ELECTRICA FENOSA SA", para instalación de liña eléctrica en Socastro
( SRFnº SGD214000070084), parroquia de Calo, debendo axustarse as obras ás seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- A canalización farase a unha profundidade suficiente para respecta-las obras de
infraestructuras urbanas municipais pendentes de instalar.------------------------------------------------ Os postes situaranse a unha distancia mínima de 4,50 ms. ó eixo da pista
pública.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Repoñerase o pavimento e borde da pista en perfectas condicións. O valor das obras de
reposición de firme e outros desperfectos é de 30.000 pesetas.------------------------------------------4.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.---------------------------------------------------------------a) Dada conta dos escritos de D. JESUS CASTRO PUENTE, números 539, 540 e 541,
de data 20-03-01, no que solicita que lle sexan devoltas as fianzas que, mediante avales bancarios
que ten depositados no Banco Simeón , polos importes que se citan, como garantías definitivas
das obras que a continuación se relacionan:----------------------------------------------------------------IMPORTE (Ptas.)
117.000
194.800
190.000

DENOMINACIÓN DA OBRA
Pista de tenis de Calo
Arranxo pista Cascalleira
Saneamento en Cascalleira

A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a devolución das anteditas fianzas, por
considerar que os expedientes cumpren tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se
presentaron reclamacións na súa contra.--------------------------------------------------------------------b) Dada conta do escrito de " TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.", número
625 de data 02-04-01, no que solicita que lle sexan devoltas as fianzas que, mediante avales
bancarios que ten depositados no BBV , polos importes que se citan, como garantías definitivas
das obras que a continuación se relacionan:----------------------------------------------------------------IMPORTE (Ptas.)

DENOMINACIÓN DA OBRA

170.813
122.000
180.000
78.000
143.000
59.000
131.000
120.000
120.000
218.000

Instalación rede saneamento e auga potable de
Cesar-Calo
Saneamento en Igrexa-Vilariño
Saneamento en Rego- Chao do Río
Ampliación de firme Tarrio-Seoane
Ampliación saneamento Paredes a Ramallosa
fase A
Ampliación firme Iglesia de Recesende
Saneamento en Cachóns a Depuradora
Ampliación de saneamento de Paraxó-Teo
Saneamento Moucho-Teo
Afirmado e ampliación pista en Nespereira

A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a devolución das anteditas
fianzas, por considerar que os expedientes cumpren tódolos requisitos legalmente
establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.----------------------c) Dada conta do escrito de D. JUAN CARLOS PEROL UZAL, número 900,
de data 25-04-01, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que, mediante aval
bancario, que ten depositado en Caixa Galicia por importe de 597.891 pesetas, como
garantía definitiva da obra "Aforro enerxético en varios lugares", a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda a devolución da antedita fianza, por considerar
que o expediente cumpre tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se
presentaron reclamacións na súa contra.------------------------------------------------------5.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés
horas e cincuenta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr.
Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 21 DE XUÑO DE 2001.-----------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín
Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinteún de xuño de dous
mil un.---------------------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
asistencia dos seis membros que a compoñen e que se
citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria
convocada para este día.-------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.--------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de
seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte -----------------------------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- PLAN DE PEQUENAS OBRAS E SUMINISTROS NA PROVINCIA DA
CORUÑA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------A comisión de goberno, por unanimidade acordou:-------------------------------------1.- Solicita-la participación no Plan XXI de pequenas obras e suministros para inversións
en infraestructuras municipais na provincia da Coruña convocado pola Excma. Deputación
Provincial da Coruña. As súas bases coñécense e acéptanse na súa totalidade e solicítase a
execución dos seguintes proxectos técnicos seleccionados neste municipio, con arranxo á
seguinte orde de prelación:------------------------------------------------------------------------------------Presuposto total Aportación
Aportación
Outros
solicitada á
Concello
Deputación
Provincial.
Nº1: Proxecto de
---------------construcción de 7.109.060 pesetas 5.000.000 pesetas 2.109.060
pesetas
marquesiñas en
Teo 2001
2.- O concello comprométese a facilitar e permiti-las inspeccións previas e no seu caso a
tramita-los permisos, aurorizacións e licencias precisos para a correcta contratación e execución
das obras, suministros ou servicios.--------------------------------------------------------------------------3.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para todo o necesario e relacionado coa tramitación
e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.--------------------------------------------3.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.---------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
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de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte -------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) a) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por pavimentación de camiño en
Casalon- ga, dous millóns cincocentas vintecinco mil pesetas.-----------------------------------------b) A "SEGURIDAD MAR, S.L.", por arranxo da alarma do centro de saúde de Calo, vinte mil oitocentas oitenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------c) A FENOSA, por enerxía eléctrica para a piscina dos Tilos, dezaoito mil trescentas setenta e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------d) A FENOSA, por enerxía eléctrica para o polideportivo de Calo, dezasete mil duascentas setenta e sete pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------e) A FENOSA, por enerxía eléctrica para o centro de saúde de Calo, catorce mil setecentas oitenta e unha pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------f) A FENOSA, por enerxía eléctrica para o colexio de Calo, cento oito mil duascentas
vintedúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------g) A "ACIMUT", por levantamento planimétrico para o proxecto da obra "Saneamento no
Faramello", vintenove mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------h) A "ACIMUT", por levantamento planimétrico de fincas dos Verxeles, cento cincuenta
mil oitocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------i) A "COREGAL", por recollida de papel e cartón (mes de maio), noventa e unha mil cincuenta e nove pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------l) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería e calefacción en edificios escolares e
municipais e en centros de saúde, duascentas setenta e catro mil cincocentas trinta e sete pesetas.m) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de electricidade e calefacción en escolas, nove mil
duascentas oitenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------

n) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería realizados na escola de Oza, corenta e
unha mil novecentas cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------ñ) A D. VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ, dereitos e suplidos en apelación autos 552/
2000 (Padroado do Cemiterio de Luou), cento corenta e oito mil cento noventa e dúas pesetas).--o) A D. VICTORINO REGUEIRO MUÑOZ, dereitos e suplidos en apelación autos 714/
2000 (Manuel Carneiro Gallego e outros), dezaseis mil setecentas catro pesetas.--------------------p) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
dúas mil noventa pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------q) Á XUNTA DE GALICIA, por fotocopias de cartografía, tres mil oitocentas oitenta e
oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------r) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil no colexio de Calo o día
09-06-2001, cento vintesete mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------s) A "MULTICENTRO PERNAS", por alimentos e productos de limpeza para usuarios
do departamento social, duascentas nove mil catrocentas corenta e seis pesetas.---------------------t) A "MULTICENTRO PERNAS", por materiais para o departamento de deportes, cinco
mil setecentas noventa e oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------u) A "MULTICENTRO PERNAS", por auga e materiais de limpeza para escolas, dezasete mil setecentas vintetrés pesetas.---------------------------------------------------------------------------v) A "RETEVISIÓN", por servicio de acceso indirecto 1050, once mil catrocentas oitenta
e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------x) A JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, dúas mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------z) A JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi por asuntos do departamento social, dúas mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------aa) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria para a piscina de
Luou, oitenta mil novecentas noventa e unha pesetas.----------------------------------------------------ab) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, minuta por intervención na apelación 552/2000
(Padroado do Cemiterio de Luou), duascentas quince mil duascentas setenta e tres pesetas.-------ac) A D. MANUEL MARTÍN GÓMEZ, minuta por intervención no xuízo de cognición
313/99 (Manuel Carneiro Gallego e outra), cento setenta e unha mil oitocentas dezanove pesetas.
ad) A "N.P.I.", por inserción de reportaxe publicitaria do concello no periódico
"Hostelería Galega & Turismo", vintenove mil pesetas.--------------------------------------------------ae) A TELEFÓNICA, por contrato de anuncio do concello nas páxinas brancas, cento
cinco mil trescentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------af) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por lubricante para o tractor, dúas mil
cento corenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------ag) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por un cable de arranque, tres mil pts.
ah) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para o vehículo da
policía local, vintedúas mil setecentas vintecinco pesetas.-----------------------------------------------ai) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para vehículos municipais, vinteoito mil cincocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------al) Á REVISTA "CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS", por inserción de publicidade do
concello, trinta e catro mil oitocentas pesetas.--------------------------------------------------------------am) A "GESTETNER", por papel para fotocopiadoras, trinta e unha mil duascentas sesenta e dúas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------an) A "ALFONSO GARCÍA", por inserción en "Radio Galega" de publicidade da festa da
cacheira, oitenta e sete mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------añ) A "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", por traballos realizados no camiño da Burga, cincocentas once mil cincocentas sesenta pesetas.----------------------------------------ao) A D. JULIO HERVELLA ALVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento
social, catro mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------ap) A "GALICIA MEDIA", por publicación dun anuncio en "La Voz de Galicia", trece
mil novecentas vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------------------

aq) A "VILORIA, S.A.", aportación municipal ó importe da excursión a Andorra, un
millón cento noventa e catro mil duascentas pesetas.-----------------------------------------------------ar) A FENOSA, por luz de escolas, duascentas catro mil novecentas trinta e seis pesetas.as) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por medallas, camisetas e outros materiais de
propaganda para as escolas deportivas municipais, duascentas corenta mil duascentas sesenta pts.
at) A "EXPRÉS DE VEA", por servicio de autocares para a excursión a Portugal,
catrocentas once mil novecentas cincuenta pesetas.-------------------------------------------------------au) A "EXPRÉS DE VEA", por traslado de alumnos do colexio de Calo ó da Ramallosa,
quince mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------av) A "EXPRÉS DE VEA", por transporte en dúas ocasións do equipo de futbito á Serra
de Outes, sesenta e nove mil cincocentas cincuenta pesetas.---------------------------------------------ax) A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por traballos de carpintería realizados no colexio dos Tilos, cento oitenta e oito mil cincocentas pesetas.--------------------------------az) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ, S.L.", por construcción de cerre do depósito de gas dos
Tilos, varandas para a Areeira y portas para o colexio de Calo, trescentas mil cincocentas trinta e
dúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ba) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade da romaría das Cabezas,
once mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------bb) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, dúas mil cento dezaoito pesetas.
bc) A "MUNDOCOPY", por tinta para impresoras, trinta e seis mil trescentas sesenta e
tres pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------------bd) A D. ISOLINO M. VALIÑO CALO, por area para obras e portes e descarga de alimentos da CEE, trinta e oito mil seiscentas vinteoito pesetas.-------------------------------------------be) A "LOPSY", por unhas gafas para Dª María Jesús Carreira Salvadores, sesenta e nove
mil cento noventa pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------bf) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da oficina do ADL, dúas mil catrocentas noventa
e unha pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------bg) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da Alcaldía, catro mil duascentas noventa e seis
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bh) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do centro de saúde de Cacheiras, cinco mil
setecentas noventa e oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------bi) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, seiscentas noventa pts.---bl) A D. JOSÉ VALES MOSQUERA, por refección servida ó voluntariado social, dúas
mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------bm) A D. JESÚS PETEIRO PORTO, por desbroce de camiños estreitos na parroquia de
Calo, dez mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------bn) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por canalización de tubos en Calo, un millón
cincuenta e oito mil catrocentas corenta e dúas pesetas.--------------------------------------------------bñ) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta e cinco mil oitocentas cincuenta e dúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------bo) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, duascentas oito mil trescentas cincuenta e seis pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------bp) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial (liña de Internet), noventa e
sete mil duascentas oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------bq) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, oito mil cento noventa e tres pts.br) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, vintesete mil setecentas sesenta e oito pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------bs) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da escola obradoiro, quince mil duascentas
cincuenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------

bt) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da gardería dos Tilos, once mil trece pesetas.
bu) A D. CARLOS SECO IGLESIAS, por mantemento dos pararraios dos colexios de
Calo e Ramallosa, dezanove mil setecentas vinte pesetas.-----------------------------------------------bv) A "LIBRERÍA O CAMIÑO, S.L.", por material de oficina, trinta e oito mil cincocentas oitenta e catro pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------bx) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por arranxo do vehículo da policía local, cento
quince mil oitocentas vinteúnha pesetas.--------------------------------------------------------------------bz) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por arranxo do vehículo de protección civil, trinta e
tres mil setecentas cincuenta e seis pesetas.----------------------------------------------------------------ca) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por arranxos da Renault Express e dunha roda do
tractor, corenta e dúas mil cento sesenta e seis pesetas.---------------------------------------------------cb) A "MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.", por asfaltado de pista en Cacheiras e traballos realizados nos terreos dos centros culturais de Cacheiras de Oza, un millón cincocentas
mil trescentas setenta e nove pesetas.------------------------------------------------------------------------cc) Ó MESÓN "PAZOS MÉNDEZ", por xantar servido ós membros da mesa de apertura
de plicas do concurso para adxudicación dos traballos de redacción do plan urbanístico, nove mil
seiscentas setenta e cinco pesetas.----------------------------------------------------------------------------cd) Ó MESÓN "PAZOS MÉNDEZ", por cea de clausura das escolas deportivas municipais, cincuenta e catro mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------ce) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, tres mil trescentas corenta e seis pesetas.---cf) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, once mil duascentas sesenta e nove pesetas.
cg) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, dezaseis mil catrocentas dezanove pesetas.3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A "HERMANOS MONTES CABO C.B.", para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Rivas, parcela 1, parroquia de Oza, debendo construir de acordo co proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús Álvarez Florez, e non iniciando as obras ata
presentar nomeamento de técnicos directores das mesmas.----------------------------------------------b) A "HERMANOS MONTES CABO C.B.", para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Rivas, parcela 2, parroquia de Oza, debendo construir de acordo co proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Jesús Álvarez Florez, e non iniciando as obras ata
presentar nomeamento de técnicos directores das mesmas.----------------------------------------------c) A Dª CARMEN GLORIA VICENTE GARCIA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Lucí, baseada en licencia xa concedida, segundo proxecto ampliado redactado
polo arquitecto D. José Valentín Rodríguez, consistente en construcción de soto e porche na
planta baixa, dendo construirse de acordo co proxecto presentado, e non iniciando as obras ata
presentar o nomeamento de técnicos directores das mesmas.--------------------------------------------d) A Dª MARIA ANGELES COELHO COTON, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Pedrouso(finca nº 1082-A), da parroquia de Cacheiras, debendo construir de
acordo co proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Ambrosio Bouzas Doval, e non
iniciando as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores das mesmas.-------------------e) A D. ALBERTO VIEJO GOMEZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Sebe, parroquia de Cacheiras, debendo construir de acordo co proxecto presentado, redactado
polo arquitecto D. Carlos Centenera Baños, non iniciando as obras ata presentar nomeamento de
técnicos directores das mesmas.------------------------------------------------------------------------------f) A D. LUIS FUENTES GUILLIN, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Paraxó, parroquia de Luou, debendo construir de acordo co proxecto presentado, redactado polo
arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, non iniciando as obras ata presentar nomeamento de
técnicos directores das mesmas.------------------------------------------------------------------------------g) A Dª Mª CARMEN ARES LOIS, para construcción dunha vivenda unifamiliar con
piscina cuberta en Cornide, parroquia de Calo, debendo construir de acordo co proxecto

presentado, redactado pola arquitecta Dª Teresa Banet, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores das mesmas.----------------------------------------------------------h) A "UNION FENOSA S.A.", para canalización para suministro de liña de baixa, media
tensión e C.T.C., desde a liña existente na estrada C-541 ata o punto indicado no proxecto,
segundo plano que presenta, no residencial "Braña dos Alfereces", Cacheiras, debendo as obras
axustarse ás seguintes condicións:---------------------------------------------------------------------------- Contará coas autorizacións que fosen procedentes dacordo coa lexislación aplicable.---- Instalarase a tubería respetando o resto das canalizacións municipais existentes e a
sección tipo de calzada para a zona urbana URTA, suprimindo todo o tendido aéreo na zona do
marxe da C-541.------------------------------------------------------------------------------------------------- Repoñerase o pavimento e beirarrúas en perfectas condicións, co mesmo material
existente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Executará as obras de acordo coa autorización da Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda.-------------------------------------------------------------------------------------- Aportará aval polo importe de 160.000 pesetas ós efectos de garante para reposición de
pavimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A "UNION FENOSA S.A.", para canalización para suministro de liña de baixa tensión,
desde a liña existente na estrda C-541 ata o punto indicado no proxecto, segundo plano que
presenta, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións:------------------------------------------- Contará coas autorizacións que fosen procedentes dacordo coa lexislación aplicable.---- Instalarase a tubería respetando o resto das canalizacións municipais existentes e a
sección tipo de calzada para a zona urbana URTA, sendo de carácter provisorio o tramo aéreo,
ata a realización do obrigado cruce subterráneo.------------------------------------------------------------ Repoñerase o pavimento e beirarrúas en perfectas condicións, co mesmo material
existente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Executará as obras de acordo coa autorización da Consellería de Política Territoral,
obras Públicas e Vivenda, para o tramo da estrada C-541.------------------------------------------------ Aportará aval polo importe de 150.000 pesetas ós efectos de garante para reposición de
pavimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------l) A "UNION FENOSA S.A.", para canalización para suministro de liña de media tensión
e C.T.C., desde a liña existente na estrada C-541 ata a finca de vidrieras Compostela, segundo
plano que presenta, en Ramallosa, Lucí, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións:------ Contará coas autorizacións que fosen procedentes dacordo coa lexislación aplicable.---- Instalarase a tubería respetando o resto das canalizacións municipais existentes,
respetando a sección tipo de calzada para a zona urbana URTA.---------------------------------------- Repoñerase o pavimento e beirarrúas en perfectas condicións, co mesmo material
exitente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aportará aval polo importe de 40.000 pesetas ós efectos de garante para reposición de
pavimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------m) A Dª MARIA ANGELES COELHO COTON, para construcción de garaxe para uso
da vivenda de 30m/2, na finca nº 1082-A, en Pedrouso, parroquia de Cacheiras, debendo
axustarse as obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------ Retranquearase 3 mts. a lindeiros e 8 mts. o eixe da pista.------------------------------------- Cumplirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T.(G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 mts e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30.00 m2.-------------------------------------------------------------

4.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION.- Visto o informe do técnico municipal
e demais documentos obrantes no expediente, acórdase conceder a D. CARLOS ABAL
LOURIDO, en representación de "MAHIA SANTIAGO S.L.", a LICENCIA DE 1ª
OCUPACIÓN, para o bloque I na zona de vivendas e planta baixa do edificio "As Torres", sito
en Cacheiras, segundo obras executadas en base a licencia municipal número 313/98 de data
04/11/98, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.--------5.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D. MARCOS CARAMÉS GÓMEZ, que solicita a regulamentria
licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a PERRUQUERIA DE CABALEIROS,
nun local situado en Ramallosa, da parroquia de Lucí, deste Concello.-----------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das bases do
Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así como aproba-la
liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal deberá ser ingresado
previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------------------6.-CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. JOSE ANTONIO PATIÑO AMBOAJE, en representación de "GERIOLVEIRA
S.L.", nº 1.446 de data 26-06-01, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a
"Residencia para cincuenta e nove anciáns" situado en Olveira, parroquia de Reis, do que era
titular "RESIDENCIA PUENTEVEA S.L.", polo que solicita o cambio de titularidade do citado
establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de
titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a
primitiva licencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------7.- EMERXENCIA SOCIAL.- Vistos os informes emitidos polo Departamento de
Servicios Sociais, e dada a urxencia que supón a orde de embargo por impago de impostos, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aboarlle ó Servicio de Recadación da Excma.
Deputación Provincial , con cargo a emerxencia social, as cantidades que D. Manuel Reyes Porto
ten pendentes de pago polo concepto de IBI-Urbana, que ascenden a un total de vintetrés mil
novecentas trinta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------8.- GASTOS DA EXCURSIÓN DE ANDORRA.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda aproba-los gastos ocasionados na excursión a Andorra (2 a 7 de xuño de
2.001), que ascenden á cantidade de cento vintecatro mil sete pesetasa, segundo xustificantes
presentados por Dª Inés Jurjo Sieira e Dª Mª Carmen Hermida Otero.---------------------------------9.- ADQUISICIÓN DE LIBROS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
adquirirlle a "PHD ARISTOS S.L." quince exemplares do libro "As sete cidades cabezas de
partido de Galicia", por importe de corenta e seis mil pesetas(IVE incluido).--------------------------

10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 3 DE XULLO DE
2001.------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a 3 de xullo de dous
mil un.----------------------------------------------Sendo as vinteunha horas, e baixo a presidencia do
Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
este día.-------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos

incluídos na seguinte --------------ORDE DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a)Á EMPRESA "SEOANE", por servicio de autobuses a Ferrol con alumnos de escolas
do concello, cen mil cincocentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------------b) Á EMPRESA "SEOANE", por bono-bus (meses de maio e xuño), dúas mil cincocentas cincuenta e dúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------c) A "FERRETERÍA TEO AMATE", por candados para escolas, tres mil cento setenta
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A FENOSA, por luz de escolas, oito mil setenta e sete pesetas.----------------------------e) A FENOSA, por alumado público, sesenta e sete mil oitocentas sesenta e tres pesetas.-f) A FENOSA, por alumado público, sesenta e unha mil setecentas corenta e unha pts.---g) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, dezasete
mil setecentas corenta e oito pesetas.------------------------------------------------------------------------h) A "CENTRO DEPORTIVO, S.L.", por camisetas e un balón para a liga de fútbol sala,
cincuenta e seis mil cincocentas cincuenta pesetas.-------------------------------------------------------i) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono móbil da escola obradoiro, dúas mil duascentas noventa e sete pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------l) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil no instituto de Cacheiras
o día 14-06-2001, cento vintesete mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------

m) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil en Agoso-Oza o día
16-06-2001, cento vintesete mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------n) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil para o CPRA o día
21-06-2001, cento vintesete mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------ñ) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil no colexio da Ramallosa
o día 21-06-2001, cento vintesete mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------o) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil nos Tilos o día 23-06-01,
cento vintesete mil seiscentas pesetas.----------------------------------------------------------p) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil en Calo o día 25-06-01,
cento vintesete mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------q) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque acuático na piscina dos Tilos o
día 26-06-2001, cento catro mil catrocentas pesetas.------------------------------------------------------r) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque acuático na piscina de Luou o día
26-06-2001, cento catro mil catrocentas pesetas.----------------------------------------------------------s) A FENOSA, por luz de escolas, mil cincocentas setenta e unha pesetas.------------------t) A FENOSA, por luz de escolas,tres mil duascentas trinta pesetas.--------------------------u) A FENOSA, por luz de escolas, oito mil trescentas oitenta e sete pesetas.----------------v) A "INSA, S.L.", por desratización, dezanove mil cento corenta pesetas.------------------x) A "SOGAMA", por tratamento de R.S.U. (mes de maio), un millón catrocentas vinteseis mil duascentas noventa e oito pesetas.-----------------------------------------------------------------z) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por abastecemento de auga, 1º trimestre-2001,
nove millóns cincuenta e seis mil cincocentas once pesetas.--------------------------------------------aa) A "AQUAGEST, S.A.", facturación por alcantarillado, 1º trimestre-2001, catro millóns novecentas oito mil catrocentas cincuenta e seis pesetas.------------------------------------------ab) A "NORCONTROL", por inspección e arranxo do ascensor da gardería dos Tilos,
dezanove mil cento trinta e catro pesetas.-------------------------------------------------------------------ac) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora do concello, dezanove mil cincocentas trinta e oito pesetas.---------------------------------------------------------------------------------ad) A "NOYAMÓVIL, S.L.", por un tapacubos para o vehículo da policía local, dúas mil
seiscentas trinta e catro pesetas.------------------------------------------------------------------------------ae) A JAVIER SEIJO FERRO, por instalación de motor na igrexa de Lucí, arranxo do do
centro de saúde de Pontevea, cambio de billas na piscina dos Tilos e arranxos de fontanería nas
escolas de Aido, Calo e Os Tilos, trescentas cincuenta e oito mil catrocentas corenta pesetas.-----af) A D. ROBERTO JESUS BARCALA FURELOS, por posta a punto e mantemento das
piscinas de Luou e Os Tilos (do 13 ó 30 de xuño), un millón seiscentas setenta e seis mil cincocentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------ag) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.L.", por materiais subministrados para obras, vinteúnha
mil corenta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------------------------ah) A FENOSA, por luz de escolas, seiscentas trinta e seis pesetas.--------------------------ai) A "COREGAL", por recollida de papel e cartón (mes de xuño), cento vinte mil oitocentas quince pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------al) A "COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO", por unha batería e accesorios para
teléfonos móbiles, sete mil novecentas noventa e nove pesetas.-----------------------------------------3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JOSE A. SAEZ LOPEZ, para construcción de vivenda unifamiliar na finca
568-1-B en Pedra, parroquia de Recesende, debendo construir dacordo co proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Carlos Centenera Baños, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores das mesmas.--------------------------------------------------------b) A D. JOSE OTERO CAMBA, para construcción dunha vivenda unifamiliar na finca
1009 de Mouromorto , parroquia de Calo, debendo construir dacordo co proxecto presentado,

redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores das mesmas.--------------------------------------------------------c) A D. ANGEL NOLASCO ARES e outra, para construcción dunha vivenda unifamiliar
na finca 1011 de Mouromorto, parroquia de Calo, debendo construir dacordo co proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, non iniciando as obras ata
presentar nomeamento de técnicos directores das mesmas.----------------------------------------------d)A Dª MARIA DEL CARMEN DUBRA LUEIRO, para construcción de galpón de 30
m/2, na finca da súa casa de Tras do Exo, parroquia de Cacheiras, debendo as obras axustarse ás
seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 3 mts. a lindeiros e 8 mts o eixe da pista.------------------------------------ Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4.00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2.30 m, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30.00 m2.------------------------------------------------------------e) A D. JOSE MANUEL TARRIO IGLESIAS, para construcción dun galpón para usos
agrícolas de 25 m/2, na súa finca de Insua, parroquia de Luou, debendo as obras axustarse ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 3 mts. a lindeiros e 8 mts o eixe da pista.------------------------------------ Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4.00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2.30 m, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30.00 m2.------------------------------------------------------------f) A D. JOSE LUIS MARI SOLERA, para construcción dun galpón de 30 m/2 para usos
auxiliares da vivenda, en Pedra, parroquia de Recesende,debendo as obras axustarse ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 8 mts o eixe da pista.-------------------------------------- Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4.00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2.30 m, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30.00 m2.------------------------------------------------------------g) A D.ª MARIA DOLORES PARAJÓ FERREIRA, para construcción dun galpón para
usos auxiliares de vivenda de 30 m/2, na finca nº 630 de Aido, parroquia de Luou, debendo as
obras axustarse ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------- Retranquearase 3 mts. a lindeiros e 8 mts o eixe da pista.-------------------------------------- Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4.00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2.30 m, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30.00 m2.------------------------------------------------------------h) A D. AVELINO MALLOU MANTEIGA, para reparación de cuberta da vivenda de
superficie 60 m/2, situada en Cepeda, parroquia de Oza, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----------

i) A D. VICTORIANO MENDEZ GARCIA, para reparación de cuberta da vivenda de
superficie 200 m/2, e adecentado de fachada s de 200 m/2, situada en Fixó , parroquia de
Calo,debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras
afecten á estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------l) A D. MANUEL LUIS SANIN TABOADA, para reparación de cuberta da vivenda de
superficie 60 m/2, situada en Pite, parroquia de Lucí, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.------------------------m) A Dª DOLORES PEREZ GOMEZ, para reparación de cuberta da vivenda de
superficie 80 m/2, situada na finca 237 de Monteselo, parroquia de Reis, debendo realiza-las
obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da
mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. MANUEL MIGUEZ DEVESA, para retellado de vivenda de 118 m/2 en Penelas,
parroquia de Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e
sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----------------------------------------------------------o) A D. DANIEL BALSA MANSILLA, para reparación de tellado de 12x11 m en Osebe,
parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que
as obras afecten á estructura da mesma.---------------------------------------------------------------------p) A Dª TERESA DE JESÚS MOLINA, para reparación de cuberta da vivenda de
superficie 35 m/2 , e encintado de fachadas, situada en Mouromorto, parroquia de Calo, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á
estructura da mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------q) A D. MANUEL MATEO RODRÍGUEZ, para pintado de vivenda de 160 m/2, e
construcción de pavimento interior de 60 m/2, na finca nº 1 de Galanas -Calo, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que afecten á estructura da
mesma.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------r) A D. BERNARDO FERNÁNDEZ, para rasanteo e nivelación de finca nº 6 dos Tilos,
con 50 m/3 de terra, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------- Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.-------------------------------------------- O valor das obras de reparación da pista que conduce ata dita finca, a efectos de aval
que responda polos danos ocasionados no pavimento é de 20.000 pesetas.----------------------------s) A D. RICARDO GARCIA OTERO, para modifica-la rasante da edificación para a que
conta con licencia de obra, para salva-la cota de conexión cos servicios de saneamento público,
segundo plano e cotas modificados polo arquitecto D. Fernando Losada Liste e visados polo
Colexio oficial de Arquitectos, para a vivenda situada en Sebe, parroquia de Cacheiras, debendo
axusta-las obras ós planos presentados, sendo o resto das condicións as mesmas da licencia xa
concedida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------t) A D. FERNANDO ASPERILLA PINILLA, para construcción dun cerramento de 230
ml., sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca de 201-A de Pite, parroquia de Lucí,
debendo as obras axustarse ás seguintes condicións:------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das citadas
Normas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vái pública, situando a bae do muro á mesma
altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo existente
entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------------------u) A D. MANUEL ANTONIO MATEO RODRIGUEZ, para conservación, ornato e
limpeza de muro de pedra de 42 m/l, na finca "Eira da porta" en Galanas, parroquia de Calo,
debendo se-las obras solicitadas as mínimas para a hixiene, ornato, limpeza e conservación,
segundo o artigo 48 do RD 28/1999.----------------------------------------------------------------------v) A D. CARLOS BARCA CERDEIRIÑA, para construcción dun cerramento de 146 ml,
na súa finca de Regoufe, parroquia de Luou, que por tratarse de obras de muro de fábrica

presenta proxecto técnico redactado polo arquitecto técnico D. Ramón Louzao Pérez, debendo as
obras axustarse ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado( plano reformado - Jun/01).------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións Xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública principal e 4.00 m. as restantes ,
situando a base do muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre
construido, pavimentando entre o firme da pista e a cuneta.---------------------------------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta do
escrito de D. LINO PARAMÁ GONZÁLEZ, nº 1464 de data 29/06/2001, no que expón que é
propietario do local sito no baixo da súa vivenda en Cacheiras, nº 69, e que alquilou a D.
DOMINGO SUAREZ CASAL, en condición de co-titular da sociedade civil "DOMITER S.C.",
a que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a CAFE BAR ESPECIAL "A", situado no
enderezop antes dito, que viña explotando D. Juan Alfonso Tojo Moure, polo que solicita o
cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, a nome de "DOMITER S.C.", debendo
suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.-------------------5.- LICENCIAS DE VADO.-----------------------------------------------------------------------a) Visto escrito de D. JOSE TEO AMATE, nº 1465 de data 29-06-01, no que solicita
licencia para instalar dous sinais de vado permanente en Cacheiras, parroquia de Cacheiras, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia que solicita, debendo
aboa-las taxas correspondentes, que ascenden á cantidade de cincocentas pesetas anuais, sen o
que esta licencia non surtirá ningún efecto.-----------------------------------------------------------------6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 13 DE XULLO DE 2001.-------------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a trece de xullo
de dous mil un.-------------------------------------------Sendo as trece horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
día.-------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DO PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DOS
DANOS DOS TEMPORAIS.- Vistos o Real Decreto Lei 6/2001, de 6 de abril de 2001, a Orde
de 27 de abril de 2001 do Ministerio do Interior, a Orde de 10 de maio de 2001 do Ministerio de
Administracións Públicas e a circular do Programa de financiación dos danos dos temporais de
Excma. Deputación Provincial da Coruña, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicita-la subvención do programa de financiación dos trámites dos temporais,
polos seguintes epígrafes e os importes que se citan:------------------------------------------------------

OBRA

PRESUPOSTO

ACONDICIONAMENTO E AFIRMADO DE
PISTAS EN SEIXO, PIÑEIRO E
TRIBALDES

4.998.518 Ptas.

ACONDICIONAMENTO E AFIRMADO DE
PISTAS NA GRELA, FIXO E VILAR DE
ARRIBA

4.952.868 Ptas.

ACONDICIONAMENTO DE PASO NA
PEDRA

4.330.517 Ptas.

ACONDICIONAMENTO E AFIRMADO DE
PISTAS NAS BARREIRAS, BEITUREIRA E
VALADO

4.947.177 Ptas.

ACONDICIONAMENTO E AFIRMADO DE
PISTAS EN LUCI

4.976.037 Ptas.

ACONDICIONAMENTO E AFIRMADO DE
PISTAS EN LAMAS E LUOU

4.948.349 Ptas.

ACONDICIONAMENTO E AFIRMADO DE
PISTAS EN MALFURADO, VILAR DE
CALO E SANTO DOMINGO

4.930.002 Ptas.

ACONDICIONAMENTO E AFIRMADO DE
PISTAS EN VILANOVA E RARIS

3.545.323 Ptas.

ACONDICIONAMENTO E AFIRMADO DE
PISTAS EN VUELA E MONTOUTO

4.920.849 Ptas

ACONDICIONAMENTO E AFIRMADO DE
PISTAS NOS VERXELES

4.690.378 Ptas.

ACONDICIONAMENTO E AFIRMADO DE
PISTAS EN FREIXEIRO E CEPEDA

3.952.510 Ptas.

2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para continua-los demais trámites.-------------------3.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 20 DE XULLO DE 2001.-------------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vinte de xullo
de dous mil un.-------------------------------------------Sendo as doce horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia de cinco dos seis membros
que a compoñen e que se citan na marxe, a fin de
levar a cabo a sesión extraordinaria convocada para
este día.---------------------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D.
Urbano Ouro Calvelo.----------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----------------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acordou aproba-las seguintes contas e facturas:------------------------------------------------------------a) A FENOSA, por luz de escolas, tres mil oitocentas trinta e sete pesetas.------------------b) A FENOSA, por luz de escolas, trinta e oito mil novecentas cincuenta e oito pesetas.--c) A FENOSA, por alumado público, oitocentas corenta e nove pesetas.---------------------d) A FENOSA, por luz de escolas, trinta e oito mil catrocentas unha pesetas.---------------e) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfonos móbiles do concello, oitenta e dúas mil cento setenta e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------f) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para o vehículo da policía local, vinteúnha mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------g) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, sesenta e nove mil setecentas setenta e cinco pesetas.-------------------------------------------------------------------h) Á "EMPRESA SEOANE", por un servicio de autobús en viaxe a Santiago dos alumnos do colexio da Ramallosa, vintenove mil novecentas sesenta pesetas.------------------------------i) A "COPYNINO", por material de oficina para o curso de graduado escolar, mil trescentas trinta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------l) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil en Rarís o día 02-07-01,
cento vintesete mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------m) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón subministrado para obras en Santa
Eufemia-Oza, duascentas vintetrés mil trescentas cincuenta pesetas.------------------------------------

n) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento
social, catro mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------ñ) A "AXA AURORA IBÉRICA, S.A.", por seguro do remolque, tres mil trescentas dezanove pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------o) A "AXA AURORA IBÉRICA, S.A.", por seguro do tractor, dezasete mil cincocentas
oitenta e tres pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------p) A "MAPFRE", por seguro de responsabilidade civil do tractor, cincuenta e catro mil
catrocentas noventa e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------q) A "AUTOBUSES DE CALO (HEDEGASA)", por bono-bus, curso 2000-2001, cincuenta e nove mil cincocentas seis pesetas.-----------------------------------------------------------------r) A "EXCAVACIONES OVIDIO", por bacheo de camiños de Calo, dous millóns trescentas noventa e dúas mil duascentas oitenta pesetas.----------------------------------------------------s) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de escritura de permuta de finca, sesenta e sete mil cincocentas catorce pesetas.---------------------------------------------------------t) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de escritura, dezaseis mil
seiscentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------u) A D. FRANCISCO LEÓN GÓMEZ, por outorgamento de escritura de compraventa de
finca, corenta e seis mil duascentas trinta e seis pesetas.-------------------------------------------------v) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por aceite para o tractor, dúas mil
duascentas pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------x) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para máquinas municipais, oito mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------z) Á ESTACIÓN DE SERVICIO "PONTEVEA", por combustible para o coche da policía local, oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------aa) A "SEUR", por portes de documentación, seis mil novecentas setenta pesetas.---------ab) A "COAD", por actualización e depuración do padrón de urbana, setecentas oitenta e
unha mil duascentas oito pesetas.----------------------------------------------------------------------------ac) A "RADIO POPULAR-COPE", por emisión de programa radiofónico (mes de xuño),
cincuenta e oito mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------ad) A "INVERSIONES VEMEX, S.L.", por desbroce de cunetas en pistas de Calo, oitocentas vintecatro mil oitocentas noventa e nove pesetas.-------------------------------------------------ae) A FENOSA, por alumado público, tres mil cincocentas vinteoito pesetas.--------------af) A FENOSA, por alumado público, mil duascentas cincuenta e tres pesetas.-------------ag) A FENOSA, por alumado público, dezasete mil setecentas vinteseis pesetas.----------ah) A FENOSA, por alumado público, sesenta e tres mil seiscentas trinta e dúas pesetas.-ai) Á FARMACIA "MARTÍNEZ PARAJÓ", por medicamentos para funcionarios, vinte
mil setecentas setenta e nove pesetas.-----------------------------------------------------------------------al) Ó DÚO "PUNTO ZERO", por actuación musical na romaría da terceira idade, cincuenta mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------am) A "G.S.T., S.L.", por arranxo do microrreemisor da TV local, noventa e dúas mil catrocentas cincuenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------an) A "G.S.T., S.L.", por instalación da TV local no microrreemisor de Teo, catrocentas
trinta e seis mil catrocentas cincuenta e seis pesetas.------------------------------------------------------añ) A "G.S.T., S.L.", por instalación da TV local na ponte da autopista para cobertura
parcial de Calo, cincocentas trinta e tres mil setecentas trinta e tres pesetas.--------------------------ao) A "MUNDOCOPY", por tinta para impresoras e material de oficina, cincuenta mil
cincocentas setenta e nove pesetas.--------------------------------------------------------------------------ap) A "CEFIGAL, S.L.", por reparacións eléctricas efectuadas nas instalacións das piscinas, duascentas unha mil oitocentas noventa e tres pesetas.----------------------------------------------aq) A "CEFIGAL, S.L.", por reparacións eléctricas efectuadas na piscina e no polideportivo dos Tilos, dezaseis mil setecentas sesenta e dúas pesetas.------------------------------------------ar) A "CEFIGAL, S.L.", por reparacións de fontanería realizadas nas piscinas dos Tilos e
Luou, sesenta e sete mil duascentas corenta e cinco pesetas.----------------------------------------------

as) A "DEPORTEGESTIÓN, S.L.", por servicio de monitores deportivos (mes de marzo), catrocentas sesenta e catro mil pesetas.----------------------------------------------------------------at) A "DEPORTEGESTIÓN, S.L.", por servicio de monitores deportivos (mes de abril),
catrocentas sesenta e catro mil pesetas.----------------------------------------------------------------------au) A "DEPORTEGESTIÓN, S.L.", por servicio de monitores deportivos (mes de maio),
catrocentas sesenta e catro mil pesetas.----------------------------------------------------------------------av) A "DEPORTEGESTIÓN, S.L.", por servicio de monitores deportivos (mes de xuño),
cincocentas dez mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------ax) A "MAQUINARIAS OTERO, S.L.", por aluguer de maquinaria, cento setenta e oito
mil trinta e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------az) A "CASTROMIL, S.A.", por bono-bus (mes de xuño), seis mil catrocentas pesetas.--ba) A "MANUEL SOBREDO, S.L.", por reposición de aspersores e arranxo do motor do
pozo do parque de Mouromorto, trescentas trinta e seis mil catrocentas pesetas.---------------------bb) A "VÁZQUEZ PARAMÁ, S.C.", por arranxo e limpeza das canles de recollida de
augas do colexio de Calo, vinteseis mil seiscenta oitenta pesetas.--------------------------------------bc) A "FERLIÑO", por postes e sinais de tráfico, noventa e oito mil duascentas corenta e
unha pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------bd) A "GALERÍA-ESTUDIO TOGARIÑOS", por agasallos para os participantes na
romaría da terceira idade e para outras atencións protocolarias, catrocentas catro mil catrocentas
cincuenta e unha pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------be) A Dª ANA PELETEIRO BANDÍN, por gravación e emisión de plenos (mes de xaneiro), noventa e sete mil catrocentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------bf) A Dª ANA PELETEIRO BANDÍN, por gravación e emisión de plenos (mes de febreiro), cento vinteúnha mil oitocentas pesetas.----------------------------------------------------------------bg) A Dª ANA PELETEIRO BANDÍN, por gravación e emisión de plenos (mes de marzo), cento trinta e nove mil duascentas pesetas.------------------------------------------------------------bh) A Dª ANA PELETEIRO BANDÍN, por gravación e emisión de plenos (mes de abril),
cento corenta e nove mil seiscentas corenta pesetas.------------------------------------------------------bi) A Dª ANA PELETEIRO BANDÍN, por gravación e emisión de plenos (mes de maio),
cento catro mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------bl) A Dª ANA PELETEIRO BANDÍN, por gravación e emisión de plenos (mes de xuño),
cento vinte mil catrocentas oitenta pesetas.-----------------------------------------------------------------bm) A "THYSSEN BOETTICHER, S.A.", por mantemento do ascensor da gardería dos
Tilos, 3º trimestre de 2001, corenta e nove mil trescentas trinta e oito pesetas.-----------------------bn) A FENOSA, por alumado público, mil novecentas cincuenta pesetas.-------------------bñ) A "LA UNIÓN MADRILEÑA", por concerto médico de funcionarios (3º trimestre de
2001), duascentas sesenta e sete mil novecentas cincuenta e seis pesetas.-----------------------------bo) A FENOSA, por luz de escolas, cento cincuenta e nove mil catrocentas corenta e dúas
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------bp) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, catro mil cento trinta e dúas pts.
bq) A FENOSA, por alumado público, cinco millóns cincocentas corenta e dúas mil cincocentas sete pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------br) A FENOSA, por luz de escolas, catrocentas trinta e unha mil oitocentas oitenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------bs) A JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, por arranxos de carpintería realizados
no colexio da Ramallosa, setecentas trinta mil oitocentas pesetas.--------------------------------------bt) A TELEFÓNICA PUBLICIDADE E INFORMACIÓN, S.A., por inserción de publicidade do concello nas páxinas brancas, cento vintedúas mil cento corenta e oito pesetas.----------

bu) A "ALARMAS LUNA, S.L.", por mantemento anual da alarma do centro da terceira
idade, vintecatro mil trescentas sesenta pesetas.-----------------------------------------------------------bv) A "ALARMAS LUNA, S.L.", por mantemento anual da alarma do colexio de Calo,
dezanove mil setecentas vinte pesetas.----------------------------------------------------------------------bx) A "ALARMAS LUNA, S.L.", por mantemento anual da alarma do centro cultural de
Teo, vintedúas mil corenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------bz) A "GÓMEZ Y FANDIÑO, S.C.", por materiais subministrados para obras, trece mil
trescentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------ca) A SOGAMA, por tratamento de R.S.U., mes de xuño, un millón cincocentas vintenove mil cincocentas setenta e sete pesetas.-------------------------------------------------------------------cb) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra para a carballeira de Francos, quince
mil setenta e cinco pesetas.------------------------------------------------------------------------------------cc) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da consistorial, cinco mil trescentas nove pts.----cd) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da alcaldía, catro mil duascentas noventa e oito
pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ce) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, dúas mil duascentas corenta e oito pesetas.cf) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento noventa e seis mil trescentas trinta e seis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------cg) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial (liña de Internet), noventa e
sete mil duascentas oito pesetas.------------------------------------------------------------------------------ch) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da policía local, vintecatro mil setecentas
trinta e nove pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------ci) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da escola obradoiro, once mil duascentas catro pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------cl) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, vintesete mil cento noventa pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------cm) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición do concello (mes de xullo), catro mil
novecentas setenta e cinco pesetas.--------------------------------------------------------------------------cn) Ó RESTAURANTE "CIERTO BLANCO", por xantar servido en visita do Director
do Xacobeo ás instalacións do albergue de Francos, cincuenta e sete mil pesetas.-------------------3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de
terceiro, as seguintes licencias de obras:--------------------------------------------------------------------a) A D. JESÚS GARCÍA COUTO, para construcción de vivenda unifamiliar en Agoso,
parcela nº 452-B, da parroquia de Oza, debendo construila dacordo co proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Javier García Castelo, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores das mesmas.----------------------------------------------------------b) A D. FERNANDO SANTOS BERMÚDEZ, para construcción dun galpón para usos
agrícolas de 40 m/2, na finca nº 1303-1 de Cornide, na parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 8 mts. ó eixe da pista.------------------------------------- Cumprirán as condicións das Norma Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.U.(modalidade I), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 1% da parcela neta e un límite de 40,00 m2.------------------------------------------------------------Neste momento abandona a sala o Sr. Alcalde, pasando a presidi-la sesión D. Antonio
Castroagudín Valladares.---------------------------------------------------------------------------------------

c) A D. ARMANDO BLANCO MARTÍNEZ, para construcción de galpón auxiliar para
uso da vivenda, adosado á edificación principal, situada en Tribaldes, parroquia de Vaamonde,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------- Retranquearase 3 mts. a lindeiros e 8 mts. ó eixe da pista.------------------------------------- Cumprirán as condicións das Norma Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T.(G-2), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30,00 m2.------------------------------------------------------------Neste momento entra de novo na sala D. Armando Blanco Martínez, e volve a ocupa-la
presidencia da sesión.------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. MANUEL DOMINGUEZ SIEIRA, para construcción de galpón para usos
agrícolas de 40 m/2 na finca nº 1073 de Socastro, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 8 mts. ó eixe da pista.------------------------------------- Cumprirán as condicións das Norma Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.U.(modalidade I), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 1% da parcela neta e un límite de 40,00 m2.-----------------------------------------------------------e) A D. CARLOS MARTÍ MALLÓN, para construcción de galpón de 30 m/2, na finca de
Cesar, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------- Retranquearase 8 mts. ó eixe da pista.------------------------------------------------------------- Cumprirán as condicións das Norma Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T.(G-2), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30,00 m2.-----------------------------------------------------------f) A D. CARLOS PINTOS GOMEZ, para construcción de galpón auxiliar de 20 m/2, na
finca nº 80 das Galanas, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---- Retranquearase 3 mts. a lindeiros e 15.50 mts. o eixe da pista.-------------------------------- Cumprirán as condicións das Norma Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T.(G-2), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30,00 m2.-----------------------------------------------------------g) A D. MANUEL RIAL CORTIZO, para construcción de galpón para trasteiro de 30
m/2, na súa finca de Pite, parroquia de Lucí, debendo axusta-las obras ás seguntes condicións:---- Retranquearase 3 mts. a lindeiros e 8 mts. ó eixe da pista principal e 6 mts. do camiño
lateral .------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cumprirán as condicións das Norma Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
sendo exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a
4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros

considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia
edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de
30,00 m2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A D. MANUEL TALLON MESIAS, para construcción dun depósito para
almacenamento de auga de 6x5 m., en Caxade, parroquia de Luou, debendo retranquearse 5 mts.
a lindeiros e 8 mts. ó eixe da pista.---------------------------------------------------------------------------i) A Dª MARIA SOEDADE ALVAREZ GARCIA, para adaptación de local existente na
vivenda para aseo de minusválidos en Coira, parroquia de Reis, debendo realiza-las obras sen
que afecten á estructura da edificación, e debendo contar con tódalas medidas de seguridade
vixentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------l) A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, para construcción dunha rampa de 10 mts.
para acceso á finca nº 436 de Igrexa, parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Instalarase unha tubería de 40 cm. de diámetro separada 4.50 mts. do eixe da pista.------- Situarase o pavimento nivelado na mesma latura que o firme da pista entre o borde desta
e o cerramento da finca.----------------------------------------------------------------------------------------- Instalarase unha arqueta con reixa metálica adecuada.-----------------------------------------m) A Dª MARISA PEREZ SANMAMED, para recebar fachada de naves de 520 m/2 en
Galanas, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------- As obras non afectarán á estructura das edificacións e contarán con tódalas medidas de
seguridade vixentes.--------------------------------------------------------------------------------------------- Contará coa autorización da Demarcación de obras do Estado.-------------------------------n) A Dª MARIA JULIA LUEIRO FRANCO, para reparación de cuberta dun alpendre de
96 m/2 en Osebe, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
vivenda e sen que as obras afecten á estructura da mesma.----------------------------------------------o) A Dª FLORA GARCIA SOMOZA, para retellado de cuberta da vivenda situada en
Casal de Reis, nº 19 da parroquia de Rarís, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da vivenda e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----------------------------------p) A Dª MARIA CARREIRA IGLESIAS, para reparación de cuberta da vivenda de
superficie 80m/2 (retellado), situada en Cornide, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras
sen modifica-lo volume actual da vivenda e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----q) A MARIA SOCORRO SONEIRA MELLA, para retellado de vivenda de superficie 81
m/2 situada en Cacheiras , debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda e
sen que as obras afecten á estructura da mesma.---------------------------------------------------------r) A D. MANUEL MEJUTO CARNEIRO, para reparación de cuberta(retellado) da
vivenda de superficie 72 m/2, situada en pontevea, nº1 da parroquia de Reis, debendo realiza-las
obras sen que afecten ó volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da
mesma, e debendo contar coa autorización da Demarcación de estradas da Xunta.-----------------s) A Dª VICTORIA MEIJIDE RODRIGUEZ, para reparación de cuberta de superficie 90
m/2, situada en Feros nº 459 da parroquia de Cacheiras, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da vivenda e sen que as obras afecten á estructura da mesma.----------t) A D. AGUSTIN PARAJO IGLESIAS, para reparación de muro de contención
existente, paralelo ó río en 20 m/l, danado polo temporal, en Igrexa, parroquia de Luou, debendo
realiza-las obras sen dana-la canle do río e debendo contar coa autorización previa do organismo
autónomo " Augas de Galicia".-------------------------------------------------------------------------------u) A D. JOSE RAMON FIGUEROA GARCÍA, para achanzar unha leira con 50 m/3 de
terra, na finca nº 741, situada en Igrexa, parroquia de Reis, debendo realiza-las obras respectando
o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e repoñerase a capa superficial
destinada a igual uso da actual.-------------------------------------------------------------------------------v) A D. MANUEL GARCIA FERRIN, para construcción dun cerramento na finca nº 544
de Adrán, parroquia de Calo, que por tratarse de obras de muro de fábrica presenta proxecto
técnico redactado por D. Cándido Rodríguez Giraldez, debendo realiza-las obras dacordo co

proxecto técnico presentado e darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das
Normas Subsidiarias vixentes.--------------------------------------------------------------------------------x) A D. MARCOS COUCEIRO ESPASANTÍN, para construcción dun cerramento de 68
ml, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 250 de Espasande, parroquia de Luou,
debendo as obras axustarse ás seguintes condicións:------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións Xerais(camiños), do título V das citadas
Normas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. o eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------------z) A D. MANUEL HOMBRE GOMEZ, para segregación e agrupación da finca nº 156 do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo técnico
D. José Manuel Rieiro Lores, debendo axustarse a división ó proxecto presentado, realizando a
agrupación das fincas resultantes no mesmo acto, cumplindo as condicións da parcela mínima
para cada finca resultante.-------------------------------------------------------------------------------------4.- DENEGACION DE LICENCIAS.-----------------------------------------------------------a) Visto o escrito presentado por D. JESÚS SOUTO CARLÍN, en representación de
"XACO-TEO S.L.", nº 1017 de data 07-05-01, no que solicita licencia para a construcción dun
edificio de vivendas de planta de soto, baixa, dúas e baixo cuberta en Pontevea-Reis, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-----------------------------------------------------1º.- Denega-la licencia que se solicita, por non axustarse na zona de servidume e afección
das estradas estatales e autonómicas nin na ordenanza de uso turístico-hoteleiro á ordenanza
provisional vixente por Decreto 115/2001, de 25 de maio, polo que se suspende a vixencia das
normas subsidiarias do planeamento do concello de Teo, sendo de aplicación o anexo que se
insire no antedito Decreto.-------------------------------------------------------------------------------------2º.- Darlle traslado deste expediente á C.P.T.O.P.V. para os efectos oportunos.------------b) Visto o escrito presentado por D. Manuel Domínguez García, en representación de
"XACO-TEO S.L.", nº 1120 de data 16-05-01, no que solicita licencia para a construcción dun
edificio de vivendas de planta de soto, baixa, dúas e baixo cuberta en "Campelo"-Ramallosa, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:---------------------------------------1º.- Denega-la licencia que se solicita, por non axustarse na zona de servidume e afección
das estradas estatales e autonómicas nin na ordenanza de uso turístico-hoteleiro á ordenanza
provisional vixente por Decreto 115/2001, de 25 de maio, polo que se suspende a vixencia das
normas subsidiarias do planeamento do concello de Teo, sendo de aplicación o anexo que se
insire no antedito Decreto.-------------------------------------------------------------------------------------2º.- Darlle traslado deste expediente á C.P.T.O.P.V. para os efectos oportunos.------------c) Visto escrito de Dª Digna Mª Chacón Varela, nº 1059 de data 11-05-2001, no que solicita licencia para construcción de tres edificios de vivendas en Pontevea, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:----------------------------------------------------------------1º.- Denega-la licencia que se solicita, por non axustarse na zona de servidume e afección
das estradas estatales e autonómicas nin na ordenanza de uso turístico-hoteleiro á ordenanza
provisional vixente por Decreto 115/2001, de 25 de maio, polo que se suspende a vixencia das
normas subsidiarias do planeamento do concello de Teo, sendo de aplicación o anexo que se
insire no antedito Decreto.-------------------------------------------------------------------------------------2º.- Darlle traslado deste expediente á C.P.T.O.P.V. para os efectos oportunos.-------------

d) Visto escrito de Dª Digna Mª Chacón Varela, nº 1060 de data 11-05-2001, no que solicita licencia para construcción dun edificio de vivendas en Pontevea, a Comisión de Goberno,
por unanimidade dos asistentes, acorda:--------------------------------------------------------------------1º.- Denega-la licencia que se solicita, por non axustarse na zona de servidume e afección
das estradas estatales e autonómicas nin na ordenanza de uso turístico-hoteleiro á ordenanza
provisional vixente por Decreto 115/2001, de 25 de maio, polo que se suspende a vixencia das
normas subsidiarias do planeamento do concello de Teo, sendo de aplicación o anexo que se
insire no antedito Decreto.-------------------------------------------------------------------------------------2º.- Darlle traslado deste expediente á C.P.T.O.P.V. para os efectos oportunos.------------e) Vistos escritos de D. Francisco Javier Ameneiro Ansede, en representación de "Mahía
Santiago, S.L.", números 1006 de data 07-05-2001 e 1110 de16-05-2001, nos que solicita licencia para construcción dun edificio de vivendas en Montouto-Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:----------------------------------------------------------------1º.- Denega-la licencia que se solicita por non axustarse na zona de servidume e afección
das estradas estatales e autonómicas nin na ordenanza de uso turístico-hoteleiro á ordenanza
provisional vixente por Decreto 115/2001, de 25 de maio, polo que se suspende a vixencia das
normas subsidiarias do planeamento do concello de Teo, sendo de aplicación o anexo que se
insire no antedito Decreto, así como por incumpri-los Decretos 286/1992 de accesibilidade e
eliminación de barreiras, e 311/1192 de condicións mínimas de habitabilidade.---------------------2º.- Darlle traslado deste expediente á C.P.T.O.P.V. para os efectos oportunos.------------f) Visto escrito de D. Francisco Javier Ameneiro Ansede, en representación de "Mahía
Santiago, S.L.", nº 1109 de data 16-05-2001, no que solicita licencia para construcción dun edificio de vivendas en Montouto-Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Denega-la licencia que se solicita por non axustarse na zona de servidume e afección
das estradas estatales e autonómicas nin na ordenanza de uso turístico-hoteleiro á ordenanza
provisional vixente por Decreto 115/2001, de 25 de maio, polo que se suspende a vixencia das
normas subsidiarias do planeamento do concello de Teo, sendo de aplicación o anexo que se
insire no antedito Decreto, así como por incumpri-los Decretos 286/1992 de accesibilidade e
eliminación de barreiras, e 311/1192 de condicións mínimas de habitabilidade.---------------------2º.- Darlle traslado deste expediente á C.P.T.O.P.V. para os efectos oportunos.------------g) Visto escrito de D. Ramón Souto Caneda, en representación de "Uneda, S.L.", nº 1044
de data 10-05-2001, no que solicita licencia para construcción de un edificio de vivendas en Cacheiras (fase 2), a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:------------------1º.- Denega-la licencia que se solicita, por non axustarse na zona de servidume e afección
das estradas estatales e autonómicas nin na ordenanza de uso turístico-hoteleiro á ordenanza
provisional vixente por Decreto 115/2001, de 25 de maio, polo que se suspende a vixencia das
normas subsidiarias do planeamento do concello de Teo, sendo de aplicación o anexo que se
insire no antedito Decreto.-------------------------------------------------------------------------------------2º.- Darlle traslado deste expediente á C.P.T.O.P.V. para os efectos oportunos.------------h) Visto escrito de D. Manuel Rodríguez Buela, nº 1115 de data 16-05-2001, no que
solicita licencia para construír un edificio de vivendas e locais en O Corgo-Cacheiras, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:----------------------------------------1º.- Denega-la licencia que se solicita, por non axustarse na zona de servidume e afección
das estradas estatales e autonómicas nin na ordenanza de uso turístico-hoteleiro á ordenanza
provisional vixente por Decreto 115/2001, de 25 de maio, polo que se suspende a vixencia das
normas subsidiarias do planeamento do concello de Teo, sendo de aplicación o anexo que se
insire no antedito Decreto.-------------------------------------------------------------------------------------2º.- Darlle traslado deste expediente á C.P.T.O.P.V. para os efectos oportunos.------------i) Visto escrito de D. Manuel Rodríguez Buela, nº 1116 de data 16-05-2001, no que
corrixe a posición das edificacións para axustarse á ordenanza vixente, da licencia que solicitou
en escrito nº 464, de 08-03-01 para construír un edificio de vivendas en Montouto-Cacheiras, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:-----------------------------------------

1º.- Denega-la licencia que se solicita, por non axustarse na zona de servidume e afección
das estradas estatales e autonómicas nin na ordenanza de uso turístico-hoteleiro á ordenanza
provisional vixente por Decreto 115/2001, de 25 de maio, polo que se suspende a vixencia das
normas subsidiarias do planeamento do concello de Teo, sendo de aplicación o anexo que se
insire no antedito Decreto.-------------------------------------------------------------------------------------2º.- Darlle traslado deste expediente á C.P.T.O.P.V. para os efectos oportunos.------------l) Visto escrito de D. Manuel Rodríguez Buela, nº 1117 de data 16-05-2001, no que
corrixe o volume e arasante das edificacións para axustarse á ordenanza vixente, da licencia que
solicitou en escrito nº 463, de 08-03-01 para construír un edificio de vivendas, garaxe e oficinas
en Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:---------------------1º.- Denega-la licencia que se solicita, por non axustarse na zona de servidume e afección
das estradas estatales e autonómicas nin na ordenanza de uso turístico-hoteleiro á ordenanza
provisional vixente por Decreto 115/2001, de 25 de maio, polo que se suspende a vixencia das
normas subsidiarias do planeamento do concello de Teo, sendo de aplicación o anexo que se
insire no antedito Decreto.-------------------------------------------------------------------------------------2º.- Darlle traslado deste expediente á C.P.T.O.P.V. para os efectos oportunos.------------m) Visto escrito de "Obras y Edificaciones Seixo, S.L.", nº 1089 de data 15-05-2001, no
que solicita licencia para construír dos bloques de soto, baixo, dous andares e baixo cuberta en
Montouto-Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:------------1º.- Denega-la licencia que se solicita, por non axustarse na zona de servidume e afección
das estradas estatales e autonómicas nin na ordenanza de uso turístico-hoteleiro á ordenanza
provisional vixente por Decreto 115/2001, de 25 de maio, polo que se suspende a vixencia das
normas subsidiarias do planeamento do concello de Teo, sendo de aplicación o anexo que se
insire no antedito Decreto.-------------------------------------------------------------------------------------2º.- Darlle traslado deste expediente á C.P.T.O.P.V. para os efectos oportunos.------------n) Visto escrito de "Hnos. Lago Ríos, S.L.", nº 1097 de data 15-05-2001, no que solicita
licencia para construír un edificio de vivendas e locais en Cacheiras, a Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acorda:-------------------------------------------------------------------------1º.- Denega-la licencia que se solicita, por non axustarse na zona de servidume e afección
das estradas estatales e autonómicas nin na ordenanza de uso turístico-hoteleiro á ordenanza
provisional vixente por Decreto 115/2001, de 25 de maio, polo que se suspende a vixencia das
normas subsidiarias do planeamento do concello de Teo, sendo de aplicación o anexo que se
insire no antedito Decreto.-------------------------------------------------------------------------------------2º.- Darlle traslado deste expediente á C.P.T.O.P.V. para os efectos oportunos.------------ñ) Visto escrito de "Montesiago, S.L.", nº 1090 de data 15-05-2001, no que solicita
licencia para construír un edificio de soto, baixo, dous andares e baixo cuberta en Montouto-Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:----------------------------1º.- Denega-la licencia que se solicita, por non axustarse na zona de servidume e afección
das estradas estatales e autonómicas nin na ordenanza de uso turístico-hoteleiro á ordenanza
provisional vixente por Decreto 115/2001, de 25 de maio, polo que se suspende a vixencia das
normas subsidiarias do planeamento do concello de Teo, sendo de aplicación o anexo que se
insire no antedito Decreto.-------------------------------------------------------------------------------------2º.- Darlle traslado deste expediente á C.P.T.O.P.V. para os efectos oportunos.------------5.- LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACION.---------------------------------------------a) Visto o informe do técnico municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a "GADEVI 2000 S.L.", a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para o
edificio de vivendas e locais situado en Cacheiras, segundo obras executadas en base a licencia

municipal número 36/99 de data 26-02-1999, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de
terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal
non surtirá ningún efecto.--------------------------------------------------------------------------------------b) Visto o informe do técnico municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. RAMON SOUTO CANEDA E OUTRO, en representación de "UNEDA
2000 S.L.2, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para o edificio de vivendas e locais,
fases 1-2-3, situado en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base a
licencia municipal número 200/00 de data 27/06/2000, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto correspondente que se
aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.----------------------------------------------------------------c)Visto o informe do técnico municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D.FRANCISCO MUJICO RODRIGUEZ en representación de "MUROFRAN S.L.", a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para o edificio de vivendas e locais,
situado en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base a licencia
municipal número 44/98 de data 23-02-1998, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de
terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal
non surtirá ningún efecto.--------------------------------------------------------------------------------------6.- CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitido polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediete, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª Josefina
García Noya, a cal deberá aportar mensualmente a cantidade de dúas mil catrocentas pesetas para
o citado fin.------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- AXUDA PARA GARDERÍA.- Visto o informe do departamento de servicios sociais
e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda concederlle a Dª Ana Cristina Janeiro López as dúas prazas que solicita na na
gardería municipal, incluindo o comedor, para dous nenos de dous anos que ten en réxime de
acollida, segundo convenio coa Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e
Xuventude da Xunta de Galicia.------------------------------------------------------------------------------8.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta do
escrito de D. Antonio Mejuto Otero, nº 1493 de data 03-07-01, no que expón que deixa de
rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar, situado en Pontevea, parroquia de Reis, polo que
solicita o cambio de titualaridade a favor de D. SALVADOR ORTEGA IGLESIAS, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concede-lo cambio que se solicita, debendo
suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a citada licencia.-----------------------9.- COMPRA DE MATERIAL PARA AS PISCINAS DE LUOU E OS TILOS.Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda comprar a "Comercial Cajaraville" os rolos de malla de plástico de 100 metros a 212
pesetas/metro(IVE non incluido) para as piscinas de Luou e Os Tilos.--------------------------------10.- ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS.- A Comisión de Goberno, vistos os
presupostos presentados, acordou, por unanimidade dos asistentes, a compra á empresa
"Publipromo", para atencións protocolarias, de 5.000 calendarios de transformación
euros/pesetas do ano 2.002, a 85 pesetas/unidade(IVE non incluido).----------------------------------11.- SOLICITUDE Á EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE
PARTICIPACION NO PROGRAMA DE DOTACION DE AULAS DE INFORMATICA.A Comisión de goberno, por unanimidade dos asistentes, acordou:-------------------------------------

1º.- Presentar ante a Excma. Deputación Provincial da Coruña a solicitude de
participación no Programa de Dotación de Aulas de Informática dirixido a concellos, aceptando
as bases da convocatoria.--------------------------------------------------------------------------------------2º.- Nomear ó Sr. Alcalde-Presidente ou persoa en quen este delegue, como representante
do concello na comisión de seguimento, facultándoo asimimesmo para continua-los demais
trámites do expediente.----------------------------------------------------------------------------------------12.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR
O DÍA 30 DE XULLO DE 2001.---------------------------------------------------------------------------

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco
Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín
Valladares
D. Manuel R. Cajaraville
Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández
Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a trinta de xullo de dous mil
un.----------------------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde,
D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira
convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis
membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin de
levar a cabo a sesión ordinaria convocada para este
día.-------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.---------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de
seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na
seguinte ----------------------------------------ORDE DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente
inquire se algún dos Sres. edís presentes desexa formular
observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi
distribuída
coa
convocatoria
da
actual.----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------a) Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P.,
seis mil oitenta pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------b) A "ILUMINACIONES SOUTO, S.L.", por colocación de megafonía para a clausura
das escolas deportivas do concello, sesenta e nove mil seiscentas pesetas.---------------------------c)A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería no xulgado e na casa do concello,
trinta e sete mil setecentas noventa e tres pesetas.--------------------------------------------------------d) A "CEFIGAL, S.L.", por arranxos de fontanería e calefacción nos locais do xulgado,
cento noventa e catro mil cincocentas trinta e catro pesetas.--------------------------------------------e) Á CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA, por cartografía, vintecinco mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------f) A D. IGNACIO SOTO GONZÁLEZ, por asistencia técnica en urbanismo (de 15-06 a
15-07), cento oitenta e cinco mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------g)A "MULTICENTRO PERNAS", por alimentos e productos de limpeza e hixiene para
usuarios do departamento social, cento cincuenta e seis mil oitocentas noventa e catro pesetas.-h)A "MULTICENTRO PERNAS", por golosinas para alumnos do C.P.R.A., mil duascentas setenta e unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------------

i)A "RETEVISIÓN", por servicio de acceso indirecto liña 1050, once mil catrocentas
oitenta e catro pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------l)A "RETEVISIÓN", por servicio de acceso indirecto liña 1050, cincuenta e seis pts.--m) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, dezasete
mil setecentas corenta e oito pesetas.-----------------------------------------------------------------------n) A "CATUFE", por cargas para a cámara Polaroid, quince mil cincocentas setenta pts.ñ) A "GALICÓN", por material de oficina, vinteúnha mil trescentas sesenta e sete pts.--o) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono móbil da escola obradoiro, dúas mil duascentas noventa e sete pesetas.--------------------------------------------------------------------------------p) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da gardería infantil dos Tilos, doce mil catrocentas vintesete pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------q) A "ALUMINIOS VEDRA", por trece taboleiros de anuncios, trescentas corenta e seis
mil oitocentas corenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------r) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, tres mil duascentas vintetrés pesetas.--------s) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, dezaseis mil cinco pesetas.-------------------t) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, doce mil cento doce pesetas.-----------------u) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono, cinco mil setecentas vintetrés pesetas-------v) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por cambio de aceite, filtros e rodas e arranxo dos
freos da Renault Express, oitenta e tres mil trescentas dezaoito pesetas.-----------------------------x) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento
social, catro mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------z) A D. JULIO HERVELLA ÁLVAREZ, por viaxes co seu taxi para o departamento
social, catro mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------aa) A "VILORIA, S.A.", por excursión da terceira idade a Santa Tegra, un millón cento
noventa e cinco mil pesetas.---------------------------------------------------------------------------------3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A "MAHÍA SANTIAGO, S.L.", para construír seis vivendas unifamiliares adosadas
no SAU-4, zona AR-8, parcelas 92 a 97, debendo edificalas suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado polos arquitectos D. Francisco Otero Méndez e D. Francisco Javier
Ameneiro Ansede.---------------------------------------------------------------------------------------------b) A Dª CATARINA VÁZQUEZ PÉREZ E OUTROS, para construir unha residencia
para a terceira idade no Castro (Mouromorto-Calo), debendo edificala suxeitándose estrictamente ó proxecto e planos presentados, redactados polo arquitecto D. Isidoro Callejo Rey e coa
obriga de cumpri-las condicións impostas no informe de Medio Ambiente, non puidendo comeza-las obras mentres non presente no concello o nomeamento dos técnicos directores delas.-----c) A Dª MARÍA NIEVES COUTO RIAL, para arranxo do tellado e adecentamento da
fachada da súa vivenda situada en Cesar-Calo, debendo realiza-las obras sen aumenta-lo volume
da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------------------------------------------d) A D. ANTONIO LEA BLANCO, para arranxo do tellado da súa vivenda situada en
Pedrouso-Cacheiras, debendo realiza-las obras sen aumenta-lo volume da edificación e sen que
afecten á estructura desta.------------------------------------------------------------------------------------e) A Dª INMACULADA CHEDA MONTES, para arranxo do tellado da súa vivenda situada en Regoufe-Luou, debendo realiza-las obras sen aumenta-lo volume da edificación e sen
que afecten á estructura desta.--------------------------------------------------------------------------------

f) A D. ABEL BARROS RODRÍGUEZ, para arranxo do tellado dun galpón agrícola de
40 m2 existente adosado á súa vivenda situada en Balcaide-Calo, debendo realiza-las obras sen
aumenta-lo volume da edificación e sen que afecten á estructura desta.------------------------------g) A Dª ELSA CAMPOS GUILLÍN, para retellado dun cuberto de 30 m2 existente na
súa finca situada en Regoufe-Luou, debendo realiza-las obras sen aumenta-lo volume da
edificación e sen que afecten á estructura desta.----------------------------------------------------------h) A Dª MARÍA GARCÍA CARRO, para arranxo da cuberta dun galpón de 40 m2 existente na finca urbana nº 7 de Pedreira-Calo, debendo realiza-las obras sen aumenta-lo volume da
edificación e sen que afecten á estructura desta.----------------------------------------------------------i) A D. JOSÉ MANUEL CORBELLE CALVIÑO, para construír un galpón de 30 m2
para usos auxiliares de vivenda na finca nº 344 de Teo, situada en Fontenlo, debendo edificalo á
distancia mínima de 8 metros a contar do eixe da vía pública e de 3 metros a contar desde os lindes con outras leiras, e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 m. e unha altura máxima de cornixa non superior a 2,30 m., ambos parámetros considerados particularmente con respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima
de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.------------------------------------------------------l) A Dª MARÍA NIEVES COUTO RIAL, para construír un galpón de 20 m2 para usos
auxiliares de vivenda na parte posterior de súa vivenda situada na finca 1064 de Cesar-Calo,
debendo edificalo á distancia mínima de 8 metros a contar do eixe da vía pública e de 3 metros a
contar desde os lindes con outras leiras, e cumpri-las condicións das Normas subsidiarias no
referente a edificacións adxectivas para solo non urbanizable N.T. (G-2), que serán
exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4 m. e
unha altura máxima de cornixa non superior a 2,30 m., ambos parámetros considerados
particularmente con respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación
adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de 30 m2.----------m) A D. JOSÉ ANTONIO IGLESIAS RIAL, para construír un valado de 28 m/l na finca
nº 65 de Teo, situada en Mallos, debendo edificalo á distancia mínima de 5 metros a contar do
eixe da vía pública, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando a cuneta ata o
valado construído e pavimentando o tramo existente entre o firme da pista e a nova cuneta; e
coa obriga de darlle cumprimento ás condicións xenéricas do art. 2.12 das Normas subsidiarias
vixentes e ás esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do Título V das citadas
Normas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. BALDOMERO BUDIÑO ÁLVAREZ, para construír un valado na finca nº
301-1 de Rarís, debendo edificalo suxeitándose estrictamente ó proxecto presentado, redactado
polo arquitecto técnico D. Emilio Mato Íñiguez, retranqueándoo 5 m. ó eixe da vía pública principal e 4 m. ó eixe da secundaria, situando a base do muro á mesma altura cá pista, desprazando
a cuneta ata o valado construído e enchendo con zahorra compactada o treito existente entre o
firme da pista e a nova cuneta; e coa obriga de cumpri-las condicións xenéricas do art. 2.12 das
Normas subsidiarias vixentes e as esixencias do apartado "Condicións xerais (camiños)" do
Título V das citadas Normas.--------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. GERARDO FERRO GÓMEZ, para retellado dun cuberto existente na finca nº
1005 de Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen
que afecten á estructura desta.--------------------------------------------------------------------------------

o) A D. JESÚS CONSTANTINO LÓPEZ GUERRA E OUTRO, para segregación da
finca nº 88 de Oza, situada en Ribas, debendo realizala suxeitándose estrictamente ó proxecto
presentado, redactado polo topógrafo D. Jesús Naveira Pequeno.-------------------------------------4.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.- Visto o informe do técnico municipal
e demais documentos obrantes no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a "Montesiago, S.L." a licencia de primeira ocupación dun edificio de 46 vivendas
(2ª fase) situado en Montouto-Cacheiras, segundo obras executadas en base á licencia municipal
nº 169/99, de data 10-06-1999.-----------------------------------------------5.- SUBVENCIÓNS.- Vista a proposta da Comisión de Subvencións, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acordou concederlle as cantidades que se citan ás entidades e polos
conceptos que tamén se relacionan, correspondentes ó ano 2000:-------------------------------------ASOCIACIÓN
APA Colexio de Calo
Centro Cultural Rosalía de Castro
Sociedade Recreativa de Calo
A.VV. A Torre
APA Río Tella
Sociedade Deportiva Os Tilos
Sociedade Deportiva Cacheiras
Sociedade Deportiva Lucí
Sporting Club Praíña
Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos
Sociedade Deportiva Irmandade
Clube de Aeromodelismo Estela
Sociedade Deportiva Luou
Asociación Cultural A Ponte Vella
Asociación Xuvenil Vrenza
Asociación Cultural Río Tella
Clube de Fútbol Lampai
Asociación Cultural APA Cobas
Asociación Cultural Cruceiro do Monte
Asociación de Veciños Castro Lupario
Asociación de Veciños Santa María de Luou
Asociación Cultural A Mámoa
Asociación de Veciños Baiuca
Asociación de Veciños A Unión
Centro Cultural Santa Eufemia
Asociación de Veciños Nova Revolta
Asociación de Veciños San Simón de Ons
Agrupación de Veciños de Vilariño
Banda de Música Cultural de Teo

CONCEPTO
Cultura e/ou deportes
Cultura
Cultura e deportes
Cultura e/ou deportes
Cultura e/ou deportes
Deportes
Deportes
Deportes
Deportes
Cultura e/ou deportes
Deportes
Deportes
Deportes
Cultura
Cultura e/ou deportes
Cultura
Deportes
Cultura e/ou deportes
Cultura
Cultura e/ou deportes
Cultura e/ou deportes
Cultura
Cultura e/ou deportes
Cultura e/ou deportes
Cultura
Cultura e/ou deportes
Cultura e/ou deportes
Cultura e/ou deportes
Cultura

Importe (pts)
50.000
250.000
2.600.000
100.000
50.000
150.000
250.000
150.000
750.000
100.000
350.000
75.000
300.000
400.000
100.000
100.000
150.000
50.000
100.000
300.000
100.000
400.000
100.000
100.000
100.000
100.000
25.000
100.000
2.000.000

6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

h) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por materiais de limpeza para o centro de saúde
de Folgueiras (1º semestre de 2001), cincuenta e unha mil trescentas pesetas.----------------------i) A Dª AMELIA GÓMEZ FURELOS, por limpeza xeral do albergue de Francos, trinta
e seis mil pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------l) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, corenta mil cento noventa e catro pts.
m) A "COPY ESTUDIO", por copias de planos e carpetas de proxectos, mil cincocentas
vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------n) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por arranxo dunha roda do vehículo de extinción de
incendios forestais, catro mil catrocentas quince pesetas.-----------------------------------------------ñ) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por mantemento e arranxo do vehículo de protección civil, cento catorce mil duascentas setenta e seis pesetas.-----------------------------------------o) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por aceite hidráulico e mantemento do tractor e da
desbrozadora, corenta e oito mil cento corenta pesetas.-------------------------------------------------p) A "INFANTILANDIA", por montaxe de parque infantil en Vilariño o día 14-07-2001,
cento vintesete mil seiscentas pesetas.------------------------------------------------------q) A "INFANTILANDIA", por montaxe de parque infantil en Reis o día 15-07-2001,
cento vintesete mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------r) A "INFANTILANDIA", por montaxe de parque infantil en Lucí o día 22-07-2001,
cento vintesete mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------s) A "INSA", por desratización, dezanove mil cento corenta pesetas.------------------------t) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora do concello, catorce mil catrocentas
vintedúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------u) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade do concello con motivo
do día da patria galega, vintenove mil pesetas.------------------------------------------------------------v) A "CANON", por mantemento da fotocopiadora da policía local, oito mil vintesete
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------x) A "CANON", por mantemento da fotocopiadora do departamento social, vinteúnha
mil novecentas setenta e sete pesetas.----------------------------------------------------------------------z) A "CANON", por unha peza para a fotocopiadora do departamento social, setecentas
cincuenta e catro pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------aa) A "VIDRIERAS COMPOSTELA", por reposición de vidros en marquesinas, trescentas corenta e cinco mil oitenta e oito pesetas.---------------------------------------------------------ab) A "INVERSIONES VEMEX, S.L.", por desbroce de camiños municipais, un millón
oitocentas dúas mil oitenta e tres pesetas.------------------------------------------------------------------ac) A "ARCHY & SIGA", por configuración para red do ordenador portátil de urbanismo, quince mil oitenta pesetas.------------------------------------------------------------------------------ad) A "TALLERES J. & M. FERNÁNDEZ, S.L.", por aluguer de vehículo para extinción de incendios (mes de xullo), cento cincuenta mil oitocentas pesetas.---------------------------ae) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para o vehículo da policía local, dezanove mil catrocentas pesetas.--------------------------------------------------------------------------------af) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, vintedúas
mil seiscentas noventa e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------ag) A "VALDÉS NÚÑEZ, S.L.", por combustible para vehículos municipais, cento trinta e unha mil trescentas setenta e dúas.---------------------------------------------------------------------ah) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil en Cacheiras o día
28-07-2001, cento vintesete mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------------

bñ) A "MAQUINARIAS OTERO", por aluguer de maquinaria para a piscina de Luou,
duascentas dezasete mil trescentas oitenta e catro pesetas.----------------------------------------------bo) A "PEYCAR PONTEVEDRA", por vestiario para os grupos de pronto auxilio, duascentas vinteúnha mil novecentas oito pesetas.------------------------------------------------------------bp) A "COREGAL, S.L.", por recollida de papel e cartón, mes de xullo, oitenta e catro
mil vinteseis pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------bq) Ó HOTEL CONGRESO, por estancia dos membros do tribunal da festa do cabalo,
cento vinte mil cincocentas trinta e catro pesetas.--------------------------------------------------------br) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da consistorial, cento noventa e cinco mil
catrocentas oitenta pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------bs) A TELEFÓNICA, por recibo de fax da consistorial, seis mil novecentas dezaseis pts.
bt) A "EL CORREO GALLEGO", por suscrición (mes de agosto), catro mil novecentas
setenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------bu) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono,dúas mil catrocentas sesenta pesetas.-------bv) A TELEFÓNICA, por recibo do fax da Alcaldía, catro mil duascentas setenta e catro
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------bx) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono da escola obradoiro, nove mil cincocentas
nove pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------bz) A TELEFÓNICA, por recibo de teléfono do centro médico de Cacheiras, seis mil
trescentas dezaseis pesetas.----------------------------------------------------------------------------------ca) A "AXA AURORA IBÉRICA", por seguro de responsabilidade civil do remolque,
tres mil duascentas trinta e tres pesetas.--------------------------------------------------------------------cb) A "EUREST SCOLAREST", por xantar servido en visita dos pais ó campamento infantil, duascentas vintecatro mil cento setenta e nove pesetas.-----------------------------------------cc) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil en Lampai o día 15 de
agosto-2001, cento vintesete mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------------cd) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil en Bamonde o día 15
de agosto-2001, cento vintesete mil seiscentas pesetas.-------------------------------------------------ce) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ, S.L.", por construcción dunha mesa de aceiro inoxidable para o colexio de Calo, arranxo da cancela do depósito de gas dos Tilos e construcción de
cancela para as instalacións da piscina de Luou, sesenta mil oitenta e oito pesetas.-----------------cf) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ, S.L.", por construcción de varanda para a fronte do
centro da terceira idade, catrocentas trinta e tres mil cincocentas sesenta e sete pesetas.-----------cg) A "PEREIRA Y SÁNCHEZ, S.L.", por construcción de varanda para os laterais do
centro da terceira idade, catrocentas sesenta e oito mil vintecinco pesetas.---------------------------ch) A SOGAMA, por tratamento de R.S.U. (mes de xullo), un millón cincocentas catorce mil cincocentas vintedúas pesetas.----------------------------------------------------------------------ci) A "EL CORREO GALLEGO", por inserción de publicidade da festa do cabalo, cincuenta e oito mil pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------cl) Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL, por publicación dun anuncio no B.O.P., tres mil
catrocentas vinte pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------cm) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Vilar de Calo, cincuenta e nove mil cento catorce pesetas.-------------------------------------------------------------------cn) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por formigón para obras en Ameneiro, trinta e
cinco mil catrocentas sesenta e oito pesetas.--------------------------------------------------------------cñ) A "CAMILO CARBALLAL, S.L.", por zahorra para obras en Vilar de Calo, sesenta
mil cincocentas cincuenta e dúas pesetas.-------------------------------------------------------------------

en base a licencia municipal número 208/99 de data 31-08-1999, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto correspondente que se
aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.---------------------------------------------------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Visto o escrito
presentado por D. JOSÉ MARÍA FABEIRO BELLÓN, nº 1.747 de data 14-08-01, no que expón
que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Taberna situado no lugar de Florida, da parroquia
de Rarís, do que era titular Dª Mª Cristina Mejuto Magariños, polo que solicita o cambio de
titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións
baixo as que foi concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------6.- CURSO DE “LOITA CONTRA INCENDIOS E PROTECCIÓN DO
PERSOAL”.- Dada conta do curso “A loita contra os incendios forestais e a protección do
persoal” organizado pola “Fundación para a promoción da Saúde e a Cultura”, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda aboa-lo custo do antedito curso para catro persoas (6.000
peesetas/alumno), a fin de que asistan a el catro voluntarios da Agrupación de Protección Civil
de Teo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- PROGRAMA “LEMBRANDO A GALICIA”.- Tamén por unanimidade, a
Comisión de Goberno acordou contrata-la realización dun programa dedicado a Teo dentro da
serie “Lembrando a Galicia”, que se emite desde Bos Aires a Europa e América a través da
canle da TVG, cunha duración de 30 minutos e un importe de 280.000 pesetas.--------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 30 DE AGOSTO DE 2001.--------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a trinta de agosto
de dous mil un.---------------------------------------Sendo as vinteúnha horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a
Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis
membros que a compoñen e que se citan na
marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria
supletoria convocada para este día.---------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D.
Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte ----

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------a) A "CONPEAL, S.L.", por arranxo da porta do centro de saúde de Calo, corenta e nove
mil oitocentas corenta e tres pesetas.-----------------------------------------------------------------------b) A "VIPROGA", por servicio de vixiancia e seguridade para a festa do cabalo, noventa
e nove mil cincocentas vinteoito pesetas.------------------------------------------------------------------c) A "GESTORÍA DE LA TORRE", por traballos realizados para o concello, cincuenta e
sete mil catrocentas vinte pesetas.------------------------------------------------------------------------d) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, cincocentas trinta pesetas.
e) A "TALLERES J & M FERNÁNDEZ, S.L.", por aluguer de vehículo para extinción
de incendios forestais (de 13-07 a 13-08-2001), cento cincuenta mil oitocentas pesetas.----------f) A CORREOS, por franqueo de correspondencia municipal, trinta e tres mil trescentas
cincuenta e unha pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------g) A "AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO", por peaxes, mil cento sesenta e nove pesetas.
h) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por lavado e cambio de aceite e filtros do coche da
policía local, vintetrés mil duascentas cinco pesetas.----------------------------------------------------i) A "NEUMÁTICOS VÁZQUEZ", por cambio de aceite e filtros do tractor e engraxamento da desbrozadora, cincuenta e nove mil seiscentas oitenta e dúas pesetas.--------------------l) A FENOSA, por alumado público, dúas mil duascentas vintesete pesetas.----------------

m) Á FARMACIA MARTÍNEZ ATÁN, por medicamentos subministrados para funcionarios municipais (1º semestre-2001), cento vintecinco mil trinta e unha pesetas.------------------n) Á FARMACIA MARTÍNEZ ATÁN, por medicamentos subministrados para os botiquíns das piscinas municipais, vinteúnha mil setecentas cincuenta pesetas.--------------------------ñ) Á FARMACIA MARTÍNEZ ATÁN, por medicamentos subministrados para usuarios
do departamento social (1º semestre-2001), noventa e seis mil oitocentas setenta e nove pesetas.
o) A "PROSEGA, S.A.", por conexión da alarma do concello á central receptora de alarmas (3º trimestre-2001), oito mil catrocentas vintedúas pesetas.---------------------------------------p) A "GRAFIDEZA, S.L.", por material de oficina, vinteoito mil oitocentas sesenta e
unha pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------q) A "CEMIGA", por mantemento da fotocopiadora das oficinas municipais, dezaseis
mil cento corenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------r) A TELEFÓNICA, por recibo do teléfono móbil da escola obradoiro, dúas mil duascentas noventa e sete pesetas.--------------------------------------------------------------------------------s) A "INFANTILANDIA, S.L.", por montaxe de parque infantil en Luou o 24-08-2001,
cento vintesete mil seiscentas pesetas.---------------------------------------------------------------------t) A FENOSA, por alumado público, sesenta e tres mil setecentas sesenta e seis pesetas.u) A FENOSA, por alumado público, sesenta e nove mil cento corenta e nove pesetas.--v) Á AGRUPACIÓN DE DEPORTISTAS VETERANOS, completo pago de gastos de
arbitraxe da liga de fútbol sala celebrada neste concello, cincuenta mil cincocentas pesetas.-----x) A D. SATURNINO FARIÑA PÉREZ, por limpeza e desbroce do entorno do albergue
de peregrinos e dos parques de Faramello e de Vilares de Rúa de Francos, sesenta e catro mil
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------z) A "EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.", por bacheo de camiños de Calo, un millón
seiscentas sesenta e catro mil cento corenta e dúas pesetas.---------------------------------------------3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A Dª ESTHER QUINTANS MARTINEZ, para construcción dun galpón para usos
agríciolas na vivenda de 30 m/2 en Eo dos Menecos, parroquia de Oza, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 5 mts. A lindeiros e 8 mts o eixe da pista.------------------------------------ Cumprirán as condicións das Norma Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo non urbanizable, sendo exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta
ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non superior a 2,30 m.,
ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes
perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 1% da parcela
neta e un límite de 40,00 m2.--------------------------------------------------------------------------------b) A D. MANUEL CARNEIRO GALLEGO, para construcción de galpón para apeiros
de labranza, de 16,80 m/2, na finca nº 502 de Vilar, parroquia de Teo, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 3 mts. a lindeiros, 8 mts. ó eixe da pista principal, e 6 mts. do camiño
lateral.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
sendo exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non superior a
4,00 m. E unha altura máxima de cornixa non superior a 2,30 m., ámbolos parámetros

considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da propia
edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite de
30,00 m2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. LUIS RAMON GONZALEZ VILLAR, para construcción de nave destinada a
usos propios das explotacións agropecuarias, segundo proxecto técnico redactado polo técnico
D. Jesús Álvarez Flórez, en Ferreiriño, parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase un mínimo de 5 mts. a lindeiros e a distancia que sinale a demarcación
de estradas da COTOPV.-------------------------------------------------------------------------------------- Será destinada a actividades agropecuarias definidas no proxecto e no compromiso
asinado pola propiedade, tramitando previamente o correspondente expediente de actividades
clasificadas , no caso de estar incluidas no RAMINP.---------------------------------------------------d) A D. ARTURO FRAMIL e outro, para construcción dun valado de 200 ml., sen
tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 1211-1 de Texexe, parroquia de Calo, debendo
as obras axustarse ás seguintes condicións:----------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do aretigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións Xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. Ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desplazarase ata o valado construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a nova cuneta.----------------------------------------------------------- Dará cumprimento ás condicións de Estructuras Agrarias.-----------------------------------e) A D. BENITO GOMEZ ROSAL, para legalización de sotano, segundo proxecto
técnico redactado polo técnico D. Alfredo Varela Nogueira, en Montouto, parroquia de
Cacheiras, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións:---------------------------------------- Retranquearase 3 mts. A lindeiros e construirase dacordo co proxecto técnico
presentado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- O uso da edificación queda condicionado ó tramite de expediente de actividades
clasificadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------f) A D. AMABLE COTON ALBOR, en representación de “ROCOCO S.L.”, para
parcelación da finca situada en Póboa, parroquia de Cacheiras, inscrita no rexistro da
propiedade de Padrón Tomo 642, Libro 216 , Folio 26, Finca 21475, Inscripción 1ª, e segundo
os planos e proxecto técnico de parcelación redactado pola arquitecta Dª Ana Pro Rodríguez,
onde se pretende parcelar en nove parcelas a finca matriz, debendo efectua-la parcelación
segundo o proxecto presentado.-----------------------------------------------------------------------------4.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.-Visto o informe do técnico municipal
e demais documentos obrantes no expediente, acórdase conceder a "VILARES LUGO S.L.", a
LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para un edificio de locais comerciais situado en
Cacheiras, segundo obras executadas en base a licencia municipal número 209 de data
31-08-1999, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------5.- CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitido polo
departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión

de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª Adelina
González Fernández, a cal non deberá aportar ningunha cantidade mensual para o citado fin.---6.- COMPRA DE ABONOS DO REAL CLUBE DEPORTIVO DA CORUÑA.Dada conta do escrito do Sr. Presidente do R.C. Deportivo da Coruña, no que comunica que
están a disposición deste concello as tarxetas dos abonos que dan dereito á entrada gratuita de
cincuenta nenos dúas veces na tempada de Liga , a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda comprar tres tarxetas de abono, o prezo das cales é de sesenta e unha mil
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

l) A "CEFIGAL S.L.", por reparacións no polideportivo de Calo, cento cincuenta mil
setecentas sesenta e catro pesetas.--------------------------------------------------------------------------m)A "CEFIGAL S.L.", por reparacións en escolas, oitenta e sete mil setecentas doce
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A "CORZAN S.L.", por materiais de limpeza, trinta e nove mil novecentas cincuenta
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) "A EXTINFER S.L.", por carga de extintor, mil setecentas corenta pesetas.------------o) A "FERRALLA DUFER S.L.", por materiais de construcción para obras municipais,
seis mil catrocentas trinta e unha pesetas.------------------------------------------------------------------p) A "VIDRIERAS COMPOSTELA S.L.", por reparación de marquesiñas en distintos
lugares do concello, seiscentas quince mil duascentas oito pesetas.-----------------------------------q) A "DEPORTES CANEDA S.L.", por trofeos da Festa do Cabalo 2001, novecentas
setenta e unha mil setecentas pesetas.----------------------------------------------------------------------r) A "B.C. CHONY S.L.", por materiais de construcción para obras municipais, oitenta e
oito mil trescentas vintedúas pesetas.-----------------------------------------------------------------------s) A "AQUAGEST", por facturación correspondenete ó canon de saneamento da Xunta
de Galicia, ano 2000, trescentas dúas mil cincocentas trita e cinco pesetas.--------------------------t) A JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE S.L., por reparación en colexios e
instalacións municipais, duascentas oitenta e cinco mil trescentas sesenta pesetas.-----------------u) A "COMERCIAL AGRIVAMA S.L.", por materiais para vehículos municipais e
reparación de desbrozadora, trescentas trinta e sete mil duascentas trinta e unha pesetas.---------v) A SEVERINO FERREIRA JORGE, por suscripción trimestral a "La Voz de Galicia",
catorce mil cincocentas pesetas.-----------------------------------------------------------------------------x) A "FERRETERIA TEO AMATE", por materiais para obras municipais, cento cinco
mil trescentas corenta pesetas.-------------------------------------------------------------------------------z) A "FERRETERIA TEO AMATE", por materiais para obras municipais, cen mil
setecentas vintetrés pesetas.----------------------------------------------------------------------------------aa) A "FERRETERIA TEO AMATE", por materiais para obras municipais, trinta e nove
mil setecentas trinta e dúas pesetas.------------------------------------------------------------------ab) A "FERRETERIA TEO AMATE", por materiais para obras municipais, noventa e
dúas mil cento vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------------ac) A "CAMILO CARBALLAL S.L.", por materiais para obras municipais, catro mil
trescentas sesenta e dúas pesetas.---------------------------------------------------------------------------ad) A "CAMILO CARBALLAL S.L.", por formigón para obra en Galanas, cento trinta e
sete mil catrocentas setenta e catro pesetas.---------------------------------------------------------------ae) A "VALDÉS NUÑEZ S.L.", por gasóleo para vehículos municipais, cento trinta mil
duascentas vintetrés pesetas.---------------------------------------------------------------------------------af) A "VALDÉS NUÑEZ S.L.", por gasóleo para vehículos municipais, vintecatro mil
cincocentas noventa e nove pesetas.------------------------------------------------------------------------ag) A "VALDÉS NUÑEZ S.L.", por gasóleo para vehículos municipais, trinta e sete mil
trescentas cincuenta e tres pesetas.--------------------------------------------------------------------------ah) A "VALDÉS NUÑEZ S.L.", por gasóleo para vehículos municipais, vintedúas mil
vinte pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------ai) A TELEFONICA, por factura de móbiles municipais, oitenta e sete mil novecentas
setenta e cinco pesetas.---------------------------------------------------------------------------------------al) A "MULTIOCIO GALICIA S.L.", por productos para as piscinas municipais, setenta
e catro mil setenta e tres pesetas.-----------------------------------------------------------------------------

d) A Dª ROCIO DURO JORGE, para construcción de galpón para usos auxiliares de
vivenda , de 25 m/2, no lugar de Casalonga, parroquia de Calo , debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 3 mts. a lindeiros e 8 ó eixe da pista.------------------------------------------ Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para Solo Non Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m., e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrias da propia edificación adxectiva , cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30,00 m2.----------------------------------------------------------e) A D. SEVERINO DOEJO SANCHEZ, para cambia-la cuberta de 60 m2 da súa casa,
situada na finca número 10 de Vilanova, parroquia de Oza, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.------------f) A Dª MARIA FANDIÑO SANCHEZ, para reparación de cuberta de 60 m2 da súa
casa, situada no lugar de Lucí, da parroquia de Lucí, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.---------------------------g) A D. SANTIAGO IGLESIAS VAZQUEZ, para reparación de cuberta de 175 m2 da
capela evanxelista da Ramallosa, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume da
edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----------------------------------------h) A D. J. MANUEL LORENZO LOPEZ, para reparación de cuberta de 85 m2 e
arranxo de cheminea, dunha casa situada en Riveira, parroquia de Cacheiras, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume da edificación, e sen que as obras afecten á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. RAMON LATA LISTE, para realizar obras de sostén do terreo da finca nº 1564
de Ameneiro, parroquia de Calo, por estar a unha cota máis elevada que a cuneta, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
Normas Subsidiarias vixentes.-------------------------------------------------------------------------------- O sotén retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------l) A D. JULIO GACIO TARRIO, para rasanteo e nivelación de finca, aportando 100 m/3
de terra para mellorar o drenaxe e cultivoda finca nº 534 ("Agriños"), parroquia de Calo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de refgo das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.------------------------------------------- Aportará aval por un valor de 30.000 pesetas para responder polos posibles danos que
poidan causarse en bens públicos.--------------------------------------------------------------------------m) A CANDIDO RAMON BLANCO VILAN, para agrupación-parcelación das fincas
situadas en Sta. María de Luou, segundo os planos e proxecto técnico de parcelación redactado
polo arquitecto D. Angel Panero Pardo , onde se pretende agrupa-las fincas nº 88A e 87B, para
dividir máis tarde en dúas parcelas a nova finca matriz, debendo realiza-la
agrupación-segregación de acordo co proxecto presentado.--------------------------------------------4.-LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.---------------------------------------------a) Visto o informe do técnico municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. JOSE FONTENLA TORRES, en representación de “ESTRONOR

m) A "INFANTILANDIA S.L.", por montaje de parque infantil en Recesende (8 de
setmbro de 2001), cento vintesete mil seiscentas pesetas.-----------------------------------------------n) A "GESTETNER S.A", por material de oficina, trinta e unha mil duascentas sesenta e
dúas pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A "DEPORTEGESTION S.L.", por actividades nas escolas deportivas municipais,
mes de xullo, catrocentas dezasete mil trescentas pesetas.----------------------------------------------o) A "DEPORTEGESTION S.L.", por actividades nas escolas deportivas municipais,
mes de agosto, catrocentas vinteoito mil pesetas.---------------------------------------------------------p) A "DEPORTEGESTION S.L.", por actividades e materiais no campamento de verán
municipal, cincocentas oitenta e oito mil cincocentas pesetas.-----------------------------------------q) A "BLANCO CUNS S.L.", por material de construcción para obras municipais, cento
dúas mil oitenta pesetas.--------------------------------------------------------------------------------------r) A "EXCAVACIONES OVIDIO S.L.", por traballos de bacheo en diversos lugares do
concello, un millón duascentas oitenta e cinco mil noventa pesetas.----------------------------------s) A "RIO-COU CONSTRUCCIONS S.L.", por limpeza de carballeira de Francos,
trescentas trinta e dúas mil trescentas corenta pesetas.---------------------------------------------------t) A D. ROBERTO JESUS BARCALA FURELOS, por prestación de servicios nas
piscinas de Luou e Os Tilos ( mes de agosto de 2001) , dous millóns cento oitenta e oito mil
cincocentas pesetas.-------------------------------------------------------------------------------------------u) A D. ROBERTO BARCALA FURELOS, por prestación de servicios nas piscinas de
Luou e Os Tilos ( 1 a 15 de setembro de 2001) , un millón cincocentas oito mil pesetas.----------v) A "CORZAN S.L.", por productos de limpeza, trece mil novecentas vinte pesetas.----x) A "JOYFRA ALUMINIOS S.L.", por materiais para obras municipais, cincuenta e
oito mil pesetas.------------------------------------------------------------------------------------------------z) A "JOYFRA ALUMINIOS S.L.", por materiais para obras na gardería municipal dos
Tilos, trescentas catorce mil novecentas corenta pesetas.-----------------------------------------------aa) A "JOYFRA ALUMINIOS S.L.", por materiais para obras no colexio dos Tilos,
duascentas cincuenta e seis mil setecentas sesenta e seis pesetas.--------------------------------------ab) A "V.D.P.", por grabación de pleno ( 31-08-01), sesenta e nove mil seiscentas
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------ac) A " EXPRES DE VEA S. L." por servicios de autocar, para a Romaría da Terceira
Idade 2001, duascentas trinta e nove mil seiscentas oitenta pesetas.----------------------------------ad) A " EXPRES DE VEA S. L." por servicios de autocar a Madrid con grupo de baile,
21 a 23 de xullo, duascentas corenta e cinco mil pesetas.-----------------------------------------------ae) A " EXPRES DE VEA S. L." por servicios de autocar ó campamento de Boiro,
oitenta e oito mil cincocentas pesetas.----------------------------------------------------------------------af) A "ESTUTECA, S.L.", por arranxo e encadernación de 60 tomos do rexistro civil de
Teo, seiscentas noventa e seis mil pesetas.----------------------------------------------------------------3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A Dª CARMEN MARTINEZ BLANCO, para construcción de vivenda unifamiliar en
Quintans, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Javier Fernández
Echevería, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeaemnto de técnicos directores da obra.---------------------------------------------------------------

c) Axuda de infravivenda de Dª Clotilde Pereira Vázquez, do lugar de Florida, parroquia
de Rarís deste concello, con D.N.I. 33.243.185, segundo orde da Consellería de Ordenación do
Territorio, Obras Públicas e Vivenda, con data de 19 de xullo de 2.001, facultando ó Sr. Alcalde
para continua-los demais trámites.--------------------------------------------------------------------------d) Axuda de infravivenda de Dª Lidia Louro Sigüeiro, do lugar de Caxade, parroquia de
Luou deste concello, con D.N.I. 33.070.355, segundo orde da Consellería de Ordenación do
Territorio, Obras Públicas e Vivenda, con data de 19 de xullo de 2.001, facultando ó Sr. Alcalde
para continua-los demais trámites.--------------------------------------------------------------------------e) Axuda de infravivenda de Dª Manuela Isabel Brea Álvarez, do lugar de Carballal,
parroquia de Calo deste concello, con D.N.I. 76.502452, segundo orde da Consellería de
Ordenación do Territorio, Obras Públicas e Vivenda, con data de 19 de xullo de 2.001,
facultando ó Sr. Alcalde para continua-los demais trámites.--------------------------------------------f) Axuda de infravivenda de D. Florentino Otero Estévez, do lugar de Valiñas, 7
parroquia de Reis deste concello, con D.N.I. 33.070.981, segundo orde da Consellería de
Ordenación do Territorio, Obras Públicas e Vivenda, con data de 19 de xullo de 2.001,
facultando ó Sr. Alcalde para continua-los demais trámites.--------------------------------------------g) Axuda de infravivenda de Dª Sara Cabanas Sanjurjo, do lugar de Cacheiras, parroquia
de Cacheiras deste concello, con D.N.I. 33.072.071, segundo orde da Consellería de Ordenación
do Territorio, Obras Públicas e Vivenda, con data de 19 de xullo de 2.001, facultando ó Sr.
Alcalde para continua-los demais trámites.----------------------------------------------------------------h) Axuda de infravivenda de D. Antonio Mateo Calviño, do lugar de Mosteiro, parroquia
de Lampai deste concello, con D.N.I. 33.187.343, segundo orde da Consellería de Ordenación
do Territorio, Obras Públicas e Vivenda, con data de 19 de xullo de 2.001, facultando ó Sr.
Alcalde para continua-los demais trámites.----------------------------------------------------------------i) Axuda de infravivenda de D. Andrés Crego López, do lugar de Pedreira, parroquia de
Calo deste concello, con D.N.I. 33.148.290, segundo orde da Consellería de Ordenación do
Territorio, Obras Públicas e Vivenda, con data de 19 de xullo de 2.001, facultando ó Sr. Alcalde
para continua-los demais trámites.--------------------------------------------------------------------------l) Axuda de infravivenda de D. Benedicto Carrillo González, do lugar de Rúa de
Francos, parroquia de Calo deste concello, con D.N.I. 33.194..406, segundo orde da Consellería
de Ordenación do Territorio, Obras Públicas e Vivenda, con data de 19 de xullo de 2.001,
facultando ó Sr. Alcalde para continua-los demais trámites.--------------------------------------------m) Axuda de infravivenda de D. Jorge Fernández Guerra, do lugar de Coto, parroquia de
Vaamonde deste concello, con D.N.I. 33.244.036, segundo orde da Consellería de Ordenación
do Territorio, Obras Públicas e Vivenda, con data de 19 de xullo de 2.001, facultando ó Sr.
Alcalde para continua-los demais trámites.----------------------------------------------------------------n) Axuda de infravivenda de Dª. Delmira Bello Castro, do lugar de Vilar de Calo, 28,
parroquia de Calo deste concello, con D.N.I. 33.207.333, segundo orde da Consellería de
Ordenación do Territorio, Obras Públicas e Vivenda, con data de 19 de xullo de 2.001,
facultando ó Sr. Alcalde para continua-los demais trámites.--------------------------------------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 28 DE SETEMBRO DE 2001.
Na casa do concello de Teo, a vinteoito de
setembro de dous mil un.------------------------------Sendo as doce horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
D. Manuel R. Cajaraville Campos
día.--------------------------------------------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Ramón Fernández Fernández
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las contas e facturas que se inclúen na seguinte relación---------------------------------------Orde

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Proveedor e concepto
GRAFINOVA, S.A.
PAGO DE MATERIAL PARA OFICINAS E DPTO. DE DEPORTES
GRAFINOVA, S.A.
PAGO DE DIPLOMAS, RIFAS E CARTEIS PARA A FESTA DO
CABALO.
GRAFINOVA, S.A.
PAGO DE CARTEIS PARA O DÍA DA NAI.
GRAFINOVA, S.A.
PAGO DE PEGATINAS E OUTROS PARA A ROMARÍA DA 3ª
IDADE.
COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.
PAGO DE ARRANXOS E PEZAS DO TRACTOR E
DESBROZADORA.
MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.
PAGO DE BACHEO DE CAMIÑOS EN LUOU, BAMONDE E
VILARIÑO.
MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L.
PAGO DE COLOCACIÓN DE TUBOS EN CAMPOS-TEO.
SEIJO FERRO JAVIER
PAGO ARRANXOS DE FONT. E CALEF.EN GRUPOS ESCOLARES
VÁZQUEZ PARAMÁ, S.C.

Importe
379.326
738.920

121.800
75.168

408.697

1.091.299

26.912
537.080

41.574

Orde

i)
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)

ai)

Proveedor e concepto
PAGO DE OBRAS REALIZADAS NO COLEXIO DA RAMALLOSA.
HERVELLA ÁLVAREZ JULIO
PAGO DE VIAXES CO SEU TAXI PARA O DEPARTAMENTO
SOCIAL.
HERVELLA ÁLVAREZ JULIO
PAGO DE VIAXES CO SEU TAXI PARA O DEPARTAMENTO
SOCIAL.
TALLERES FERNÁNDEZ, S.L.
PAGO ALUGUER VEHÍCULO EXT. INCENDIOS, DE 13-8 A 13-9-01.
CANON
PAGO DUNHA MARGARITA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR.
MAQUINARIAS OTERO, S.L.
PAGO DE ALUGUER DE MAQUINARIA PARA A PISCINA DE
LUOU.
CENTRO DEPORTIVO, S.L.
PAGO DE CAMISETAS E MEDALLAS PARA ESCOLAS
DEPORTIVAS.
CAMILO CARBALLAL, S.L.
PAGO DE FORMIGÓN PARA OBRAS EN VILAR DE CALO.
CAMILO CARBALLAL, S.L.
PAGO DE AREA PARA OBRAS EN ESCOLAS.
DIJUSA
PAGO RENOVACIÓN BASE DE DATOS XURISPRUDENCIA.
GESTORIA DE LA TORRE
PAGO DE TRABALLOS REALIZADOS PARAO CONCELLO.
GOMEZ Y FANDIÑO SC
PAGO DE MATERIAIS SUBMINISTRADOS PARA OBRAS.
PARTICULARES
A PANAGIOTIS TSOGIDIS, REPOSICIÓN PARABRISAS DO SEU
VEHICULO.
PACHECO
PAGO DE ACTUACION HUMORISTICA NA FESTA DA NAI.
FERRETERIA GERMAN
PAGO DUN PECHO E COPIAS DE CHAVES PARA O COLEXIO DE
CALO.
ADMINISTRACION CORREOS
PAGO DE FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL.
CASTROMIL, SA.
PAGO DE BONO-BUS, MES DE XANEIRO DE 1999.
CASTROMIL, SA.
PAGO DE BONO-BUS, MES DE FEBREIRO DE 1999.
TRANSPORTES Y MAQ. C.P.SL
PAGO DE DESBROCE DE PISTAS EN BAMONDE E OZA.
TRANSPORTES Y MAQ. C.P.SL
PAGO DE DESBROCE DE PISTAS EN BAMONDE.
TRANSPORTES Y MAQ. C.P.SL
PAGO DE DESBROCE DE PISTAS DE BAMONDE, TEO E OZA.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO
PAGO DE PEAXES.
MULTICENTRO PERNAS
PAGO DE ALIMENTOS E OUTROS PARA USUARIOS DO DPTO.
SOCIAL.
MULTICENTRO PERNAS
PAGO DE AUGA PARA ESCOLAS.

Importe
4.600

3.500

150.800
8.166
391.755

221.500

25.123
7.287
15.574
87.754
143.192
55.675

25.000
4.275

151.204
5.040
960
194.880
222.720
215.760
4.837
268.638

9.800

Orde

al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)

Proveedor e concepto
MULTICENTRO PERNAS
PAGO DE MATERIAIS PARA OBREROS DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS.
HERVELLA ALVAREZ JULIO
PAGO DE VIAXES CO SEU TAXI PARA O DEPARTAMENTO
SOCIAL.
SOGAMA
PAGO DE TRATAMENTO DE R.S.U., MES DE AGOSTO.
MUNIN CABO MANUEL
PAGO DE ARRANXO DUNHA REBARBADORA.
EMPRESAS PRIVADAS.
A INSA, POR DESRATIZACION.
G.S.T., S.L.
PAGO DE MAQUINARIA PARA A RADIO MUNICIPAL.
VELOSO NEIRA MANUEL
PAGO DE COMIDA SERVIDA NA ROMARIA DA TERCEIRA
EDADE.
VELOSO NEIRA MANUEL
PAGO DE COMIDA SERVIDA NA FESTA DO CABALO.
COOPERACIONES ADMTVAS. SL
PAGO ACTUALIZACION E DEPURACION DO PADRON DE
URBANA.
GALICON
PAGO DE ARQUIVADORES.
GRAFINOVA S.A.
PAGO DE CARPETAS.
COMPAÑIA TELEFONICA
PAGO DE REGULARIZACION DO SERVICIO MOVISTAR.
COPY ESTUDIO S.L.
PAGO DE FOLLETOS PARA A FESTA DA NAI.
COMPAÑIA TELEFONICA
PAGO DE RECIBO DE TELEFONO.
COMPAÑIA TELEFONICA
PAGO DE RECIBO DE TELEFONO (LIÑA INTERNET).
COMPAÑIA TELEFONICA
PAGO DE RECIBO DO FAX DA CONSISTORIAL.
COMPAÑIA TELEFONICA
PAGO DE RECIBO DO FAX DA ALCALDIA.
COMPAÑIA TELEFONICA
PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DA POLICIA LOCAL.
COMPAÑIA TELEFONICA
PAGO RECIBO LIÑA INTERNET POLICIA LOCAL.
COMPAÑIA TELEFONICA
PAGO DE RECIBO DE TELEFONO.
RENFE
PAGO DE PLANOS, VIXIANCIA E AUTORIZACIÓN DE OBRAS
SANEAMENTO.
LOPEZ RODRIGUEZ ANA MARIA
PAGO DE MINUTA POR CERTIFS. DE CARGAS E DOMINIOS.
LOPEZ RODRIGUEZ ANA MARIA
PAGO MINUTA DE HONORARIOS POR INSCRICIÓN DE FINCAS.
PARROQUIA DOS TILOS
PAGO GASTOS MANTEMENTO GARDERIA E AXENCIA LECT..

Importe
48.240

5.000

1.544.724
2.552
19.140
600.000
1.605.000

208.650
748.200

14.500
35.960
122.786
104.000
195.212
23.246
6.668
3.842
15.007
2.408
13.402
193.929

154.860
21.846

170.964

Orde

bm)

Proveedor e concepto
CEFIGAL, S.L.
PAGO DE ARRANXOS DE CALEFACCIÓN E FONTANERIA EN
ESCOLAS.

Importe
493.413

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de “VIVENDAS TEO S.L.”, para
construcción dun edificio de vivendas e locais comerciais, en Montouto, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto técnico redactado polo técnico D. Antonio I. González Gil, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.-------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións impostas no informe emitido ó respecto pola
C.P.T.O.P.V.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Urbanizará o fronte do solar segundo memoria presentada, e presentará fianza polo
importe das obras de urbanización correspondente ó promotor.----------------------------------------- Conectará a rede de saneamento da edificación coa rede municipal no punto que
indique a compañía adxudicataria do concello, utilizando sistema de execución en rede
separativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 3 mts. a lindeiros.---------------------------------------------------------------- Non iniciará as obras ata presentar o nomeamento de técnicos directores das obras.----b) A D. JESÚS SOUTO CARLÍN, en nome de XACO-TEO S.L., para construcción de
un edificio de 14 vivendas agrupadas e locais comerciais (Fase I), en Montouto, parroquia de
Cacheiras, segundo proxecto técnico e proxecto revisado, redactado polo arquitecto D. Antonio
I. González Gil,debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado, referido á fase I.------------------- Urbanizará o fronte do solar segundo memoria presentada e presentará fianza polo
importe das obras de urbanización correspondente ó promotor.----------------------------------------- Conectará a rede de saneamento da edificación coa rede municipal no punto indicado
no anexo á memoria, entroncando coa rede xeral de saneamento dos Tilos, utilizando sistema de
execución en rede separativa, e eliminando a opción de bombeo de augas residuais.--------------- Retranquearase 3 mts. a lindeiros.---------------------------------------------------------------- Retranqueará o paramento vertical do baixo cuberta ata a distancia mínima de 2,00 m
da aliñación oficial.-------------------------------------------------------------------------------------------- Non iniciará as obras ata presentar o nomeamento de técnicos directores das mesmas.-c) A D. MANUEL CARNEIRO GALLEGO, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Vilar, parroquia de Teo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Horacio
E. Gil García , debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores da obra.--------------------------------------------------------------- Instalará unha porta tipo RF-45 entre o garaxe e a vivenda, así como o extintor no
garaxe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre da parcela tramitarase independentemente e situarase as distancias mínimas.----

d) A Dª CARMEN MARTINEZ BLANCO, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Quintán, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Javier Fernández Echeverría, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, noniniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores da obra.--------------------------------------------------------------- Instalará unha porta tipo RF-45 entre o garaxe e a vivenda, así como o extintor do
garaxe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre da parcela tramitarase independentemente e situarase ás distancias mínimas.---e) A D. JOSÉ BALBOA AYAN, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
“Cotarelo”, Vilar de Calo, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
José Carlos Sanchidrián Peregil, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- O verquido da piscina non afectará á vía pública, lindeiros nin manantiais próximos.--- O pozo de captación de auga potable respetará os manantiais e dereitos privados
existentes na zona.---------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento abandona a sala o concelleiro D. Manuel Cajaraville Campos.------------f) A D. MANUEL CAJARAVILLE CAMPOS, para construcción dunha vivenda
unifamiliar nas fincas 308 e 309 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Teo, lugar
de Vilar, debendo realiza-las obras de acordo con proxecto presenatdo, redactado pola arquitecta
Dª Mercedes Rosón Varela, e non iniciando as obras ata presentar perante o Concello o
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------Neste intre entra de novo na sala o concelleiro Sr. Cajaraville Campos.---------------------g) A D. JULIO RODRÍGUEZ BUSTELO, para construcción dun galpón para usos
agrícolas de 40 m/2, en Osebe, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 8 mts. ó eixe da pista.------------------------------------ Cumprirán as condicións da Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.U. (modalidade I), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 1% da parcela neta e un límite de 40,00 m2.----------------------------------------------------------h) A D. RAMIRO UZAL SUÁREZ, para construcción dun galpón para usos agrícolas
de 30 m/2 na parte posterior da vivenda, e cerre con postes e alambre de 8 ml., na Xesta,
parroquia de Calo, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións.-----------------------------Para o galpón:------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 6 mts. ó eixe da pista.------------------------------------ Será exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non
superior a 4,00 mts., e unha altura máxima de cornixa non superior a 2,30 m., ámbolos dous
parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da

propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela neta e un límite
de 30,00 m2.----------------------------------------------------------------------------------------------------Para o cerre:-------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños) do título V, das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 4,00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre contruido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------i) A Dª MANUELA RUIBAL VÁZQUEZ, para construcción de galpón para usos
agrícolas de 30 m/2, na finca nº 431 en Bustelo, parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 8 mts. ó eixe da pista.------------------------------------ Será exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non
superior a 4,00 m., e unha altura máxima de cornixa non superior a 2,30 m., ámbolos dous
parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da
propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 1% da parcela neta e un límite
de 40,00 m2.----------------------------------------------------------------------------------------------------l) A D. TELMO GONZÁLEZ CASTRO, para construcción dun alpendre de 30 m/2 en
Mazas, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------- Retranquearase 3 mts. a lindeiros e 8 mts. ó eixe da pista.------------------------------------ Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.--------------------------------------------- Cumprirá as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas ,
para solo Non Urbanizable N.T., que será exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m., e unha altura máxima de cornixa non superior a
2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da
parcela neta e un límite de 30,00 m/2.----------------------------------------------------------------------m) A D. JOSE ANTONIO MUIÑA RODRIGUEZ, para construcción dun galpón de 40
m/2, e cerre perimetral, sen tratarse de obra de muro de fábrica, de 340 ml., na finca nº 340 de
Espasande, parroquia de Luou, debendo axustarse as obras ás seguintes condicións:--------------Para o galpón:------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 5 mts. a lindeiros, 8 mts. ó eixe da pista principal e 6,00 mts. á pista
secundaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Será exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio non
superior a 4,00 m., e unha altura máxima de cornixa non superior a 2,30 m., ámbolos dous
parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes perimetrais da
propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 1% da parcela neta e un límite
de 40,00 m/2.---------------------------------------------------------------------------------------------------Para o cerre:--------------------------------------------------------------------------------------------

- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública principal e 4,00 mts. á vía
secundaria, situando a base do muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o
cerre construido, pavimentando o tramo existente entre o firme da pista e a cuneta.----------------n) A D. MANUEL MANEIRO BERMUDEZ, para construcción dun cerramento na
finca nº 260 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, en Espasande, que por
tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado por D. José Rey
Rodríguez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------ Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A franxa comprendida nun ancho de 4,50 m. a partires do eixo do camiño deberá
situarse na mesma rasante que a vía.------------------------------------------------------------------------ O cerre retranquearase 5.00 mts. Ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando a zona
existente entre o cerre e o asfalto.---------------------------------------------------------------------------ñ) A D. AUGUSTO PARAJÓ IGLESIAS, para construcción dun cerramento parcial de
11.02 ml. da súa finca, con fronte á pista municipal que conduce a Texexe desde a estrada
N-550, e 37 m. polo lateral en Ameneiro, parroquia de Calo, que por tratarse de obras de muro
de fábrica presenta proxecto técnico redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias de Demarcación de Estradas do Estado.----------------------------- Pavimentará o tramo de vial existente entre o cerre e o pavimento actual instalando
unha tubería de pluviais de 40 cm. de diámetro, na mesma cota que o firme actual.----------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.-------------------------------------o) A Dª ERNESTINA REY LOURO, para construcción dun cerramento con postes e
alambre, de 50 ml., sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 666 de Reis,debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Estará condicionada á autorización previa da Demarcación de Estradas da
C.P.T.O.P.V., situando o cerre na liña indicada por este organismo.----------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños) do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase un mínimo de 5.00 mts. Ó eixe da vía pública municipal,
conectando gradualmente coa liña sinalada pola C.P.T.O.P.V., situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------

p) A D. ANTONIO PIEDRA PARAJÓ, para construcción dun cerramento de 72 ml., sen
tratarse de obra de muro de fábrica, na súa finca de Sestelo, aprroquia de Rarís, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.------------------------------------------------ Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------q) A D. JESÚS MARTINEZ MAROÑO, para construcción dun cerramento de 18 ml.,
sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 281 da Torre, parroquia de Cacheiras,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base do mesmo á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------r) A D. MANUEL ANTELO CORDEIRO, para construcción dun cerramento de 131 ml.
entre lindeiros, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 240 de Vilar de Calo,
parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------s) A D. RICARDO NOYA VIDAL, para construcción dun cerramento de 151 ml., sen
tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 149 do lugar da Grela, parroquia de Lampai,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións.-------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños) do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------ Retranquearase 5.00 mt. do borde do regato existente, e contará previamente coa
autorización de Augas de Galicia.---------------------------------------------------------------------------t) A D. MIGUEL A. BUENO, para construcción dun cerramento de 115 ml., sen tratarse
de obras de muro de fábrica, na finca nº 71-8 de Loureiro, parroquia de Luou, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------

u) A Dª HORTENSIA TARRIO FIGUEIRAS, para construcción dun cerramento de 140
ml., sen tratarse de obars de muro de fábrica, na finca nº 563 de Carballal, parroquia de Calo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños) do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------ A licencia estará condicionada á autorización previa de Augas de Galicia.----------------v) A D. JOSÉ CALDELAS DUARTE, para construcción dun cerramento de 200 ml.,
sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 248 de Vieiro, parroquia de Reis, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños) do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública principal e 4,00 mts. da
secundaria, situando a base do muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o
cerre construido, pavimentando o tramo existente entre o firme da pista e a cuneta.----------------x) A Dª Mª LUISA LÓPEZ BLANCO, para reparación de cuberta da vivenda de
superficie 50 m/2, situada no nº 12 de Carballal, da parroquia de Calo, debendo realiza-las obras
sen modifica-lo volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.z) A D. ALBERTO VIDAL GONZÁLEZ, para reparación de cuberta da vivenda de
superficie 94 m/2, situada en Pedreira nº 27, da parroquia de Calo, debendo realiza-las obras
sen modifica-lo volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.aa) A D. JOSE A. VAZQUEZ PALLAS, para reparación de cuberta do edificio de
vivendas da unidade 8A, na urbanización Os Tilos, parroquia de S. Francisco de Asís, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------ab) A Dª MARCELINA CEPEDA CARRIL, para reparación de cuberta da vivenda de
superficie 140 m/2, situada en Cobas, parroquia de Cacheiras, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.----Neste momento abandona a sala o concelleiro D. Antonio Castroagudín Valladares.-----ac) A D. ANTONIO CASTROAGUDÍN VALLADARES, para retellado de vivenda,
situada en Vilares de Rúa de Francos, parroquia de Calo,debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.----Neste intre volve á sala o concelleiro Sr. Castroagudín Valladares.---------------------------

ad) A D. MANUEL PIEDRA SALVADO, para retellado de alpendre de 55 m/2 en
Osebe, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----------------------------------------ae) A Dª BENEDICTA MOSQUERA LIÑARES, para reparación de cuberta de anexo a
vivenda de superficie 45 m/2, restauración de fachadas e apertura dun oco na vivenda, situada
en Quintáns nº 5, parroquia de Luou, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual
da edificación, e sen que afecten á estructura da mesma.------------------------------------------------af) A D. JOSÉ NOGAREDA SEOANE, para construcción dunha rampa de 5 mts. para
acceso á finca nº 1305 de Pedrouso, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Instalarase unha tubería de 40 cm. De diámetro separada 4,50 m. do eixe da pista.------ Situarase o pavimento sobre o tubo nivelado na mesma altura que o firme da pista
actual.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ag) A Dª MARIA PARDO LISTE, para substitución de 6 tubos de pluviais, rotos e
obstruidos, no camiño da fronte da súa casa, situada en Osebe, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Instalarase unha tubería de 40 cm. de diámetro na mesma cota da actual e repoñerase o
firme nas mesmas condicións que o existente na pista.--------------------------------------------------- Situarase o pavimento nivelado na mesma altura que o firme do resto do vial.-----------ah) A D. RAMÓN PEREZ ROO, en representación de “PROHOSGA”, para
canalización subterránea de liña de media tensión sobre vía pública en Montouto, parroquia de
Cacheiras, debendo realiza-la cnalización de acordo coa autorización da Consellería de
Industria, situándoa a unha profundidade suficiente para dar paso ós servicios urbanísticos do
Concello, e contará coa autorización previa da C.P.T.O.P.V., en cumprimento do Decreto
115/2001 desta Consellería, e Lei 4/1994 de 14 de setembro, de Estradas de Galicia.--------------ai) A D. JOSÉ MANUEL ALONSO VILA, para acondicionamento interior de local,
situado en edificio “As Camelias” de Cacheiras, debendo realiza-las obras sen que afecten á
estructura da edificación.-------------------------------------------------------------------------------------al) A D. CONSTANTE FONTAN POL, para acondicionamento interior de vivenda en
15 m/2, situada na finca nº 467-2 de Bustelo, parroquia de Luou, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que afecten á estructura da mesma.-------------------am) A D. JOSÉ CASTRO MUJICO, para colocación de pedra na fachada do Tanatorio
de Montouto, na parroquia de Cacheiras, de 263 m/2, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da vivenda, e sen que afecten á estructura da mesma.---------------------------------an) A Dª Mª DEL CARMEN CARRILLO PEREIRAS, para canalización de auga con
tubos pola cuneta da pista en Paredes, parroquia de Lucí, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Instalarase a tubería polo borde exterior da cuneta, o máis alonxada posible do eixe da
pista, a unha profundidade mínima de 80 cm., para evitar a rotura polas máquinas municipais.--- Repoñerase o pavimento en perfectas condicións no borde da pista.------------------------ Depositará a cantidade de 25.000 pesetas en arcas municipais para responder dos
posibles danos que se causen en bens públicos.-----------------------------------------------------------añ) A Dª IMELDA GONZÁLEZ NÚÑEZ, para reparación da entrada do portal e
escaleira exterior do edificio U-15C da urbanización Os Tilos, debendo realiza-las obras sen que
afecten á estructura da edificación.-------------------------------------------------------------------------ao) A D. SANTIAGO BARROS BARCO, para recheo con 50 m/3 de terra para
mellora-lo prado existente, da finca nº 213 da parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións.------------------------------------------------------------------------------------------ Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.------------------------------------------- Depositará a cantidade de 50.000 pesetas en arcas municipais para responder dos
posibles danos que se causen en bens públicos.-----------------------------------------------------------4.- PRÓRROGA DE LICENCIA.- A comisión de Goberno, por unanimidade, vista a
instancia presentada por D. MANUEL LORENZO VÁZQUEZ, na que solicita prórroga da
licencia concedida na Comisión de Goberno de data 11 de outubro de 2.000, para a construcción
dunha vivenda unifamiliar en Sebe, parroquia de Cacheiras, acorda concede-lo que se solicita,
debendo axusta-las obras ás condicións impostas na licencia xa concedida.-------------------------5.-CONCESIÓN
DE
TARXETA
DE
ESTACIONAMENTO
PARA
MINUSVÁLIDOS.- Vistos os informes emitidos polo Departamento de Servicios Sociais e
demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concede-la tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª EVA Mª LUEIRO
VILLAR, para o vehículo matrícula C- 5752-BX, non debendo aporta-lo solicitante ningunha
cantidade para o citado fin.-----------------------------------------------------------------------------------6.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA ENTIDADES SEN FINS DE
LUCRO 2.001.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda , consonte ó
estipulado no artigo 4.1 do Regulamento de subvencións e axudas deste Concello, abri-lo prazo
para que todas aquelas entidades sen fins de lucro poidan solicita-las subvencións
correspondentes ó exercicio do ano 2.001.----------------------------------------------------------------7.-LICENCIAS DE VADO.-----------------------------------------------------------------------a) Visto escrito presentado por D. MANUEL GÓMEZ MORATALLA, nº1.697 de data
07-08-01, no que solicita licencia para instalar un sinal de vado permanente para o edificio nº33
de Galanas, parroquia de Calo, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a
licencia que solicita, debendo aboa-las taxas correspondentes, que ascenden á cantidade de
cincocentas pesetas anuais, sen o que esta licencia non surtirá ningún efecto.-----------------------b) Visto escrito presentado por D. VICTOR TEO RIOS, en representación da
Comunidade de Propietarios do edifico “Os Carballos”, nº1.669 de data 02-08-01, no que
solicita licencia para instalar un sinal de vado permanente para o edificio "Os Carballos”, Fase I,
parroquia de Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia

que solicita, debendo aboa-las taxas correspondentes, que ascenden á cantidade de cincocentas
pesetas anuais, sen o que esta licencia non surtirá ningún efecto.---------------------------------------

8.- DENEGACIÓN DE LICENCIA DE VADO.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda denega-la petición de licencia de vado, presentada no rexistro do concello
con número 1.652 e data 01-08-01 polo Sr. Presidente da Comunidade de Propietarios “As
Torres”, da urbanización do mesmo nome, situada en Cacheiras, por carecer de licencia de
primeira ocupación, trámite previo á concesión da licencia solicitada.--------------------------------9.- SUSCRIPCIÓN Ó CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FEGAMP E
A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acordou a suscripción do convenio de colaboración entre a
FEGAMP e a Universidade de Santiago referente a prácticas de alumnos universitarios,
facultando ó Sr. Alcalde-Presidente para continua-los demais trámites.------------------------------10.-SUSCRIPCIÓN Á REVISTA “LA GACETILLA”.- A Comisión de Goberno,
tamén por unanimidade, acorda a suscripción anual do concello á revista “La Gacetilla del
Reino de Galicia”, por importe de 5.400 pesetas.---------------------------------------------------------11.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA
DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 4 DE OUTUBRO DE 2001.

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a catro de
outubro de dous mil un.--------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
día.--------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
Proveedor e concepto
Importe
RADIO POPULAR-COPE
58.000
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Pago de emisión de programa radiofónico, mes de agosto.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumados públicos.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
NEUMATICOS VAZQUEZ
Pago de arranxo e cambiode aceite do tractor.
INST.ELECT. MANUEL FDEZ.
Pago de ampliación de alumado en Noceda-Teo.
MUNDOCOPY
Pago de tinta para impresoras.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo do móbil da escola obradoiro.
BOLETIN OFICIAL ESTADO
Pago de subscrición do xulgado, ano 2002.
BOLETIN OFICIAL ESTADO
Pago de subscrición do concello, ano 2002.
CEMIGA
Pago de contrato de mantemento da fotocopiadora.
GRAFIDEZA, S.L.
Pago de material de oficina.

5.575.639
351.854
59.972
488.905
44.438
2.297
36.000
36.000
21.961
38.388

Orde
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)

Proveedor e concepto
GOMEZ Y FANDIÑO SC
Pago de materiais subministrados para obras.
ASOCIACIONES CULTURALES
A Charanga NBA, por actuación na festa da nai.
COOPERACIONES ADMTVAS. SL
Pago de depuración e actualización do padrón de urbana.
PREVISION ESPAÑOLA
Pago de seguro de responsabilidad civil da corporación e funcionarios.
PREVISION ESPAÑOLA
Pago de seguro de responsabilidad civil membros grupo pronto auxilio.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumados públicos.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfonos móbiles do concello.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para o centro médico de Calo.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para a piscina dos Tilos.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para o polideportivo de Calo.
GASOLEO CALEFACCION, SL
Pago de gasóleo para calefacción de escolas.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de aceite para máquinas municipais.
CORREO GALLEGO, EL
Pago de inserción de publicidade da festa da nai.
COPY ESTUDIO S.L.
Pago de copias de planos e carpetas de proxectos.
INST.ELECT. MANUEL FDEZ.
Pago de ampliación de alumados do concello.
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Pago de zahorra para obras na Casalonga.
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Pago de formigón para obras en Casalonga.
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Pago de formigón para obras en Rarís.
PEREIRA Y SANCHEZ, S.L.
Pago de arranxos realizados en grupos escolares.
TALLERES FERNANDEZ, S.L.
Pago de aluguer de vehículo para extinción de incendios, mes setbro.
ALMACENES J. VILLAVERDE
Pago materiais para arranxos no colexio dos Tilos.
CORREO GALLEGO, EL
Pago de inserción dun anuncio (Xuíz de paz).

Importe
47.996
180.000
739.500
2.083.874
118.860
141.359
45.949
106.921
13.608
18.327
23.538
45.105
79.577
34.990
21.389
271.600
3.100
34.800
1.520
292.320
8.111
73.836
1.335.967
382.234
150.800
2.416
18.560

Orde
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)

Proveedor e concepto
HIPERCOR
Pago de vestiario para policías locais.
TRANSPORTES PUENTEVEA S.L
Pago de servicio de grúa para saca de árbores.
VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L
Pago de colocación espellos e outros en colexios.
INFANTILANDIA, S.L.
Pago de instalación de parque infantil en Oza o 22-09-01
ALMACENES ELADIO, S.A.
Pago de productos de hixiene para o albergue de Francos
HNOS. VILAS GEY, S.C.
Pago de desbroce de cunetas en pistas de Reis.
EMPRESAS PRIVADAS.
Ó supermercado García Carrera, por auga para escolas.
PUBLIPROMO Y PUNTO, S.L.
Pago de camisetas para escolas deportivas.
PUBLIPROMO Y PUNTO, S.L.
Pago de tarxeta conversor e fotolitos para confección de camisetas.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de combustible para o vehículo da policía.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de gasóleo para o coche da policía local.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de gasóleo para o coche de protección civil.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de gasóleo para vehículos de extinción de incendios.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de gasóleo para vehículos de extinción de incendios.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de gasóleo para vehículos de extinción incendios.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de gasóleo para vehículos de extinción de incendios.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de combustible para o vehículo e a maquinaria de obras.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de combustible para o vehículo e a maquinaria de obras.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de combustible para o vehículo e a maquinaria de obras.

Importe
153.660
160.544
30.393
127.600
3.990
1.643.326
8.447
341.040
513.880
6.450
10.600
5.350
20.000
43.019
4.138
20.750
32.450
28.200
17.500

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A REPSOL BUTANO S.A., para depósito de gas propano en Torre, parroquia de
Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado polo enxeñeiro industrial D. Enrique Fernández
Olea, debendo axustarse as obras ás seguintes condicións:---------------------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
correctoras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------4.- LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.---------------------------------------------

a) Visto o informe do técnico municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. AMADEO MONTES CABO, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a vivenda unifamiliar construida en Portoameneiro, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base a licencia municipal número 130 de data 07-05-98, salvo o
dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------------------------------------b) Visto o informe do técnico municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. JORGE MARIO MATOS RODRÍGUEZ, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a vivenda unifamiliar construida en Rúa de Francos, parroquia de Calo,
segundo obras executadas en base a licencia municipal número 133 de data 07-05-98, salvo o
dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------------------------------------c) Visto o informe do técnico municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. DAVID MARTINEZ FRANQUEIRA, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a vivenda unifamiliar construida en Quintáns, parroquia de Luou, segundo
obras executadas en base a licencia municipal número 322 de data 04-11-98, salvo o dereito de
propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------------------------------------d) Visto o informe do técnico municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a BELLAVISTA ESTRADENSE S.L., a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para catro vivendas adosadas construidas en S. Sadurniño, parroquia de
Cacheiras, segundo obras executadas en base a licencia municipal número 262 de data
04-10-99, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.--------

5.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 11 DE OUTUBRO
DE 2001.
SEÑORES ASISTENTES:
Na casa do concello de Teo, a once de
Alcalde-Presidente:
outubro de dous mil un.--------------------------------D. Armando U. Blanco Martínez.
Sendo as vinteunha horas, e baixo a
Concelleiros:
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
D. Antonio Castroagudín Valladares
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a
D. Manuel R. Cajaraville Campos
Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis
D. Urbano Ouro Calvelo
membros que a compoñen e que se citan na marxe,
D. Ramón Fernández Fernández
a fin de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria
D. Juan B. Aller Suárez
convocada para este día.-------------------------------Secretario:
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------------------

Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

Proveedor e concepto
PASCUAL SEOANE JOSE FCO.
Pago de arranxos de carpintería en escolas.
INVERSIONES VEMEX, S.L.
Pago de desbroces en pistas de Calo, Luou e Oza.
COREGAL, S.L.
Pago de recollida de papel e cartón, mes de setembro.
BRAXECO, S.L.
Pago dun marcador para o pavillón polideportivo dos Tilos.
ESTACION SERV. PONTEVEA
Pago de combustible para o coche da policía local.
ESTACION SERV. PONTEVEA
Pago de combustible para o tractor.
ESTACION SERV. PONTEVEA
Pago de anticonxelante para o tractor.
THYSSEN BOETTICHER, S.A.
Pago de mantemento do ascensor da gardería.
RADIO POPULAR-COPE
Pago de emisión de programa radiofónico.
GRAFICA DE ASTURIAS

Importe
569.360
1.547.556
91.878
742.400
4.200
7.500
850
49.338
58.000
18.183

m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)

Pago de follas do padrón de habitantes.
CORREO GALLEGO, EL
Pago de publicación dun anuncio.
FERLO
Pago de cinta para a policía local.
RETEVISION
Pago de acceso a Internet, de 15-6 a 15-7-2001.
RETEVISION
Pago de acceso a Internet, de 15-7 a 15-8-2001.
RETEVISION
Pago de acceso a Internet, de 15-8 a 15-9-2001.
RICARDO COM. ELECTRONICA
Pago de accesorios para teléfonos móbiles.
MARTINEZ MONTES E HIJOS
Pago de afirmado do patio do colexio de Ramallosa.
MARTINEZ MONTES E HIJOS
Pago de arranxo de tubos, sumidoiros e arquetas.
EXCAVACIONES OVIDIO
Pago de bacheo de camiños de Balcaide.
EXCAVACIONES OVIDIO
Pago ampliación de calzada e construcción de pluviais en Balcaide.
TALLERES MOSTEIRO
Pago de revisión do vehículo de protección civil.
TALLERES MOSTEIRO
Pago de arranxo do coche de protección civil.
TALLERES MOSTEIRO
Pago de arranxo do vehículo da policía local.
TALLERES MOSTEIRO
Pago de arranxo da Renault Express do concello.
TOGARIÑOS GALERIA-ESTUDIO
Pago de agasallos para a festa da nai.
EMPRESAS PRIVADAS.
A PdH Aristos, por libros para a biblioteca.
ADMINISTRACION CORREOS
Pago de franqueo de correspondencia municipal.
VALIÑO CALO ISOLINO M.
Pago de materiais subministrados para obras.
INST.ELECT. MANUEL FDEZ.
Pago de obras de mellora do alumado de Sebe.
EMPRESAS PRIVADAS.
A Cultura y Solidaridad, S.L., por un libro de urbanismo.
ADMINISTRACION CORREOS
Pago de gastos de reembolso dun libro de urbanismo.
MENDOZA REY M. PILAR
Pago de limpeza do local da policia local, meses de marzo a setbro.
SEUR
Pago de portes de documentación á Coruña.
ESTUTECA, S.L.
Pago de arranxo e encadernación de libros do xulgado.
AQUAGEST SA
Pago de facturación por abastecemento de auga, 2º trimestre de 2001.
AQUAGEST SA
Pago de facturación por alcantarillado, 2º trimestre de 2001.

18.560
37.120
11.484
17.400
17.400
65.936
66.990
288.898
412.097
871.105
26.135
19.221
24.196
28.907
779.520
48.000
1.125
32.480
151.002
19.760
1.412
70.000
1.036
777.200
10.616.062
5.579.642

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. LUIS SANCHEZ FERREIRO, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Coto, parroquia de Bamonde, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón
Varela, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Instalará unha porta tipo RF-45 no acceso da vivenda ó garaxe e colocará un extintor
no mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. MANUEL RODRIGUEZ BUELA, para construcción dunha vivenda unifamiliar
en Bouñou, parroquia de Raris, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I.
González Gil, debendo construirse de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata
presentar nomeamento de técnicos directores de obra.---------------------------------------------------c) A D. RAUL SOUTO CASTELO, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Sisto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Santiago Losada
Fernández, debendo construirse de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata
presentar nomeamento de técnicos directores de obra.---------------------------------------------------d) A “CASTELAR DE GESTION S.L.”, para legalización de cambio de uso de
trasteiros para vivenda, en catro vivendas situadas na Urbanización Os Verxeles, parcelas nº
87,88,89 e 90, da parroquia de Oza, segundo proxecto de legalización redactado polo arquitecto
D. Jesús M. Carrillo Pena, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------- A edificación principal estará retranqueada como mínimo 2 mts. a lindeiros e 8 mts. ó
vial urbanizado.------------------------------------------------------------------------------------------------- Axustarase ó proxecto presentado.---------------------------------------------------------------Neste momento abandona a sala o Sr. Cajaraville Campos.-----------------------------------e) LICENCIA PARCIAL.- Vista a solicitude feita por D. Manuel Cajaraville Varela,
en representación de “Maderas Cajaraville S.L:”, e vistos o informe técnico, e demais
documentación obrante no expediente, e vendo que a obra solicitada non afecta ó deseño
exterior da nave existente, á cimentación, á estructura, á condicións de habitabilidade e
seguridade da edificación, así como tampouco supón unha alteración do volume nin uso da
edificación mentres non entre en funcionamento, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concede-la licencia parcial para montaxe de caldeira compacta, na nave existente en
Pontevea, parroquia de Reis, debendo garanti-lo promotor o non usa-la ata a posible posta en
funcionamento, como resolución do expediente de actividades en trámite.--------------------------Neste intre volve a entrar na sala o Sr. Cajaraville Campos.-----------------------------------4.- LICENCIA DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN.- Visto o escrito formulado por D.
José Ramón Figueroa García, que actúa en nome e representación da agrupación Vecinal
Camposanto de Luou, no que solicita a primeira utilización do Cemiterio enclavado no lugar de
Aido da citada parroquia de Luou, a Comisión de Goberno, vistos os informes favorables
emotidos pola C.P.T.O.P.V., Augas de Galicia e Delegación Provincial da Consellería de
Sanidade, acorda autorizar á “Agrupación Veciñal Camposanto de Luou” para a primeira
utilización de tres bloques de corenta panteóns e un bloque de trinta e dous panteóns de catro
nichos cada un e un cinceiro.---------------------------------------------------------------------------------

5.- CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.-Visto o informe emitido polo
departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a D. Bernardo
Arca Cardoso, o cal non deberá aboar ningunha cantidade mensual para o citado fin.-------------6.- AXUDA PARA GARDERÍA.- Visto o informe emitido polo departamento de
servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asitentes, acorda concederlle a D. Victor Hugo Legua Castañeda a cantidade
de 8.528 pesetas, correspondentes ó mes de outubro da gardería municipal da súa filla.-----------7.- COMPRA DE CORTINAS PARA O CENTRO SOCIO-CULTURAL.-Vistos os
presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a
compra dun telón e cortinas para o Centro Socio-Cultural e da Terceira Idade a “CASFER
S.C.”, por un importe de dous millóns oitocentas trinta e sete mil duascentas corenta e cinco
pesetas (IVE non incluido).----------------------------------------------------------------------------------8.- CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLLIDA DE CANS.- A Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou a contratación á “SERVIGAL, S.L.” do servicio de
lacería, por un importe de sesenta e catro mil seiscentas cincuenta e cinco pesetas (IVE non
incluido) por servicio.-----------------------------------------------------------------------------------------9.- ACONDICIONAMENTO E AFIRMADO DE PISTAS.- A Comisión de
Goberno, por unanimidade, acordou aproba-los dous presupostos realizados polo arquitecto
técnico municipal para o acondicionamento e afirmado de pistas en Carballal, por importe,
respectivamente, de un millón novecentas once mil duascentas oitenta pesetas e de duascentas
oitenta e sete mil trescentas noventa e nove pesetas.-----------------------------------------------------10.- COMPRA DE ASCENSOR PARA O CENTRO SOCIOCULTURAL E DA
TERCEIRA IDADE.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por
unaimidade, acordou a compra dun ascensor para o Centro Sociocultural e da Terceira Idade á
empresa “Ascensores Enor”, por importe de dous millóns cincocentas mil pesetas (IVE non
incluido).--------------------------------------------------------------------------------------------------------11.- SUBVENCION Á XXIV CARREIRA PEDESTRE POPULAR DE
SANTIAGO.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda conceder á Agrupación
Deportiva “El Correo Gallego” unha subvención de sesenta mil pesetas, para a organización da
XXIV Carreira Pedestre Popular de Santiago, que terá lugar o vindeiro 28 e outubro.-------------12.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O 18 DE OUTUBRO DE 2001.

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

DA COMISIÓN DE

Na casa do concello de Teo, a vintenove de
setembro de dous mil un.------------------------------Sendo as doce horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
día.--------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
Proveedor e concepto
Importe
COMPAÑIA TELEFONICA
14.652
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Pago de recibo de teléfono.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono (liña de Internet).
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono do concello.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo do fax doconcello.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo do fax da alcaldía.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono.
MARTINEZ MONTES E HIJOS
Pago de certificación nº 1 da obra "Saneamento en Eo Ferreiros-Oza".
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO
Pago de peaxes.
ASOCIACIONES DEPORTIVAS
Á Agrupación de Deportistas Veteranos, completo pago de arbitraxes.
EL CORTE INGLES
Pago dunha impresora, cable e tóner.

7.042
22.968
199.076
5.548
4.546
2.147
4.250.000
1.919
50.500
96.475

n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

HERVELLA ALVAREZ JULIO
Pago de viaxes co seu taxi para usuarios do departamento social.
VELOSO NEIRA MANUEL
Pago de xantar servido na festa da nai.
MAQUINARIAS OTERO, S.L.
Pago de aluguer de maquinaria para piscinas.
GOMEZ Y FANDIÑO SC
Pago de materiais subministrados para obras.
FERRETERIA GERMAN
Pago de pechos para escolas.
CARPINTERIA SANROFER, S.L
Pago de arranxo e mantemento de parques infantís.
CARPINTERIA SANROFER, S.L
Pago de arranxo de parques de escolas.
TRANSPORTES Y MAQ. C.P.SL
Pago de obras no camiño de Bustelo.
TRANSPORTES Y MAQ. C.P.SL
Pago de obras realizadas no cruce de Luou.
TRANSPORTES Y MAQ. C.P.SL
Pago de obras en camiños de Reis.

3.000
3.346.960
201.376
122.559
17.750
145.000
348.000
623.477
711.080
640.349

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. MANUEL VAZQUEZ SOUTO, en representación de “SARAUTO
AUTOMÓVILES S.L.”, para obras de local destinado a expositor y venta de vehículos, en
Casalonga, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado polo arquitecto D. Alfredo
Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
correctoras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. MANUEL BLANCO CUNS, en representación de “VAL DE OSEBE
PROMOCIONES S.L.”, para instalación dun depósito de GLP de 4.000 L, aéreo, en Ameneiro,
parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D. Antonio Miño Pena, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
correctoras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------c) A REPSOL BUTANO S.A., para instalación dun depósito de GLP de 2.450 L, aéreo,
en Fornelos, parroquia de Rarís, segundo proxecto técnico redacatdo por D. Miguel Pérez Real,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.---------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado, situando o depósito a unha distancia
mínima de 5 m. a lindeiros.---------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
correctoras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. RAMON LOPEZ RIVEIRO, para retellado da casa de 132 m/2 e retellado de
hórreo de 9 m/2, situada en Folgueiras, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen

modifica-lo volume actual das construccións, e sen que as obras afecten á estructura das
mesmas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A D. JOSE FUENTES REY, para recheo de 40 m/3 con terra negra sobre a finca nº
414 e 415 de “Corrucho”, parroquia de Rarís, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.------------------------------------------- O recheo non afectará ó tramo de protección de 5,00 m. da canle.--------------------------- Contará coa autorización de Augas de Galicia e demais normativas sectoriais
aplicables.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aportará aval polo importe de 25.000 pesetas ós efectos de garante para reposición de
pavimentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------f) A D. ARTURO CALVIÑO PEREZ, para recheo de 50 m/3 con material para
mellora-la finca nº 2253 de “Veiga de Mazas”, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.------------------------------------------- O recheo non afectará a ningún tramo de protección de canles.----------------------------- Aportará aval polo importe de 25.000 pesetas ós efectos de garante para reposición de
pavimentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------g) A D. JOSE BARRIL RODRIGUEZ, para construcción dun cerramento, que por
tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado polo arquitecto D.
Miguel Ángel Corzón Fernández, na súa finca de Folgueiras, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.--------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o treito
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------h) A UNION FENOSA S.A., para canalización para suministro de liña de BT en
Montouto, parroquia de Cacheiras (Construcciones Vector Plus), segundo memoria e plano que
adxuntan, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------- Instalarase segundo as condicións da CPTOPV e situará a tubería á profundidade
suficiente respetando a sección tipo da calzada, para futuras instalacións de servicios públicos
municipais. Eliminaranse tódalas liñas aéreas de suministro eléctrico nesa zona.-------------------- Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.---------------------------------------------- Aportará aval polo importe de 100.000 pesetas ós efectos de garante para reposición de
pavimentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------i) A UNION FENOSA S.A, para canalización para sumionistro de liña de BT en
Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo memoria e plano que adxuntan, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Instalarase segundo as condicións da CPTOPV e situará a tubería á profundidade
suficiente respetando a sección tipo da calzada, para futuras instalacións de servicios públicos
municipais. Eliminaranse tódalas liñas aéreas de suministro eléctrico nesa zona.--------------------

- Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.---------------------------------------------- Aportará aval polo importe de 200.000 pesetas ós efectos de garante para reposición de
pavimentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------l) A UNION FENOSA S.A., para canalización para suministro de liña de media tensión
na Póboa, LMTS-CTC S POBOA (MERCANOROESTE), debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Instalarase a tubería polo borde exterior da cuneta, o máis alonxada posible do eixe da
pista, a unha profundidade suficiente para permiti-lo paso dos servicios urbanísticos
municipais.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase de acordo coa autorización de Estructuras Agrarias.---------------------------- Repoñerase o pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos
cruces realizados nas pistas públicas.------------------------------------------------------------------------ Aportará aval polo importe de 100.000 pesetas ós efectos de garante para reposición de
pavimentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ll) A D. JAVIER VAZQUEZ MOAR, para arranxo de tellado (retellado) de 10 x 11 mts
en Pedreira, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----------------------------------------4.- CERTIFICACIÓN DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno, acordou aproba-la seguinte certificación de obras:-------------------------------------------a) Certificación única da obra “Saneamento en Eo dos Ferreiros-Oza”(Plan Provincial
de Obras e Servicios de Competencia Municipal e Rede Viaria Local Ano 2.001), redactada
polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de catro millóns duascentas
cincuenta mil pesetas.-----------------------------------------------------------------------------------------5.- CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitido polo
departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a axuda no fogar a D. José Rey Vázquez, o
cal non deberá aportar ningunha cantidade para o citado fin.-------------------------------------------6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e
quince minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 26 DE OUTUBRO DE 2001.

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinteseis de
outubro de dous mil un.--------------------------------Sendo as doce horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
día.--------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

Proveedor e concepto
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo do teléfono móbil da escola obradoiro.
ALLIANZ-RAS
Pago de seguro multirrisco de oficinas.
ALLIANZ-RAS
Pago de seguro de accidentes colectivo.
DIPUTACION PROVINCIAL
Pago de publicación dun anuncio no B.O.P.
DIPUTACION PROVINCIAL
Pago de publicación dun anuncio no B.O.P.
DIPUTACION PROVINCIAL
Pago de publicación dun anuncio no B.O.P.
DIPUTACION PROVINCIAL
Pago de publicación dun anuncio no B.O.P.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibos de teléfonos.
GALICON
Pago de carpetas para plastificado.
FARMACIA MARTINEZ PARAJO
Pago de medicamentos para funcionarios.

Importe
2.297
71.262
280.898
40.034
11.590
3.040
40.034
43.477
11.223
38.030

Orde

m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)

Proveedor e concepto
MARTINEZ MONTES E HIJOS
Pago de afirmado e asfaltado de pistas municipais.
MARTINEZ MONTES E HIJOS
Pago de limpeza de cunetas e outros traballos.
MARTINEZ MONTES E HIJOS
Pago de bacheo de pistas municipais.
EDITORIAL ARANZADI
Pago dun libro de lexislación sobre procedemento administrativo.
CEFIGAL, S.L.
Pago de arranxos de fontaneria en escolas.
CEFIGAL, S.L.
Pago de reparación de calefaccións de escolas.
CEFIGAL, S.L.
Pago de arranxos de fontenería e electricidade.
LEON GOMEZ FRANCISCO
Pago de honorarios por outorgamento de escritura de compraventa.
LEON GOMEZ FRANCISCO
Pago de honorarios por outorgamento de escritura de compraventa.
LEON GOMEZ FRANCISCO
Pago de honorarios por outorgamento de escritura de compraventa.
GRAFIDEZA, S.L.
Pago de carnets e tiquets de bono-bus.
ADMINISTRACION CORREOS
Pago de franqueo de correspondencia municipal.
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.
Pago de instalación de megafonía na festa da nai.
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.
Pago de instalación de megafonia na clausura da piscina de Luou.
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.
Pago de instalación de megafonia na clausura da piscina dos Tilos.
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.
Pago de instalación de megafonía na festa do cabalo.
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.
Pago de instalación de megafonía na festa da terceira idade
TALLERES BARROS
Pago de servicio de grúa para retirada vehículo da entrada dun garaxe.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
MUNDOCOPY
Pago de material de oficina.
AQUAGEST SA
Pago de conexión a rede de auga en Igrexa-Calo.
AQUAGEST SA
Pago de conexión a rede municipal en Mouromorto.
AQUAGEST SA
Pago de obras de abastecemento de auga e saneamento en Calo.
AQUAGEST SA
Pago de ampliación de redes de auga e saneamento en Casalonga.
SOGAMA
Pago de tratamento de RSU, mes de setembro.
EDITORIAL ARANZADI
Pago dun libro sobre o delito inxuria.
RODIÑAS MILLADOIRO, S.L.
Pago dunha porta de ferro para trasteiro.
HIPERCOR

Importe
1.869.009
2.664.679
4.041.672
5.900
220.809
173.362
143.121
40.813
22.243
21.544
74.644
40.648
129.920
89.320
77.720
168.200
127.600
5.800
2.612
83.664
72.862
206.197
634.578
1.864.758
1.524.997
4.200
21.344
156.490

Orde

aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)

Proveedor e concepto
Pago de vestiario para policías locais.
MADERAS RAMOS MOREIRA
Pago de taboleiros de fimapán para publicidade.
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Pago de grava para obras na Ramallosa.
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Pago de formigón para obras en Vilar de Calo.
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Pago de formigón para obras en Rarís.
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Pago de formigón para obras en Carballal.
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Pago de formigón para instalación de marquesinas.
FERLIÑO
Pago de lámina de drenaxe para o centro da terceira idade.
PASCUAL SEOANE JOSE FCO.
Pago de arranxos de carpintería no centro médico de Calo.
PASCUAL SEOANE JOSE FCO.
Pago de arranxos de carpintería no colexio de Calo.
PASCUAL SEOANE JOSE FCO.
Pago de arranxos carpintería no polideportivo de Calo.
INST.ELECT. MANUEL FDEZ.
Pago de obras de aforro enerxético ano 2001.

Importe
43.138
72.558
35.468
480.453
59.114
125.350
66.816
89.320
104.400
127.600
20.000.000

3.- CERTIFICACIÓN DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno, acordou aproba-la seguinte cetificación de obras:--------------------------------------------a) Certificación única da obra “ Aforro Enerxético en varios lugares ano 2.001”,
redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por un importe de vinte millóns de
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- CONTINUACIÓN DO CONVENIO CON “CANON”.- Visto o escrito presentado
por VSM Canon, comunicando a próxima finalización do contrato da máquina copiadora que
teñen instalada no Xulgado de Paz, a comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
prorroga-lo convenio con esta empresa, así como contratarlles un mantemento opcional pola
cantidade de trinta e catro mil setenta e seis pesetas( IVE non incluido).-----------------------------5.- SERVICIO DE DESRATIZACIÓN E DESINSECTACIÓN.- Visto o escrito
presentado pola empresa INSA, que ven prestando a este concello o seu servicio de
desratización e desinsectación e no que comunica a suba do servicio en sete mil oitocentas
pesetas mensuais, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda acepta-la suba deste
servicio, pasando a abonarlle a esta empresa a cantidade mensual de vintedúas mil oitocentas
pesetas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas e quince
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA
DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 31 DE OUTUBRO DE 2001.

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a trinta e un de
outubro de dous mil un.--------------------------------Sendo as doce horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
día.--------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

Proveedor e concepto
XAMONERIA 'A COVA'
Pago de pinchos servidos no curso sobre o euro.
CANON
Pago de mantemento da fotocopiadora do xulgado.
PROSEGA, S.A.
Pago de conexión da alarma do concello á central receptora.
MUNDOCOPY
Pago de tóner para impresora.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfonos móbiles do concello.
GESTORIA DE LA TORRE
Pago de traballos realizados para o concello.
COOPERACIONES ADMTVAS. SL
Pago de actualización e depuración do padrón de urbana.
MUNDOCOPY
Pago de tinta para impresora.
HERVELLA ALVAREZ JULIO
Pago de viaxes co seu taxi para o departamento social.
PASCUAL SEOANE JOSE FCO.
Pago de arranxo de persianas e portas da gardería infantil dos Tilos.

Importe
135.000
3.572
8.422
26.732
124.309
48.314
704.700
21.317
4.600
99.568

m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)

PASCUAL SEOANE JOSE FCO.
Pago de arranxos de carpintería no colexio dos Tilos.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L.
Pago certif. nº 1 da obra de construcción da gardería Calo, fases 2 e 3.
EXCAVACIONES OVIDIO
Pago de obras de saneamento en Vilar de Calo e Casalonga.
TALLERES MOSTEIRO
Pago de arranxo do tractor.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L.
Pago certif. nº 2 da obra de construcción da gardería Calo, fases 2 e 3.

252.880
3.098
22.406
3.359
4.691
1.426
636
17.891.600
329.392
19.321
76.269
85.332
14.227.852

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A Dª CARMEN FIGUEIRA DIEGUEZ, para construcción de vivenda unifamiliar en
Mazas, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado polo arquitecto D. Mariano
Jaureguizar Azarola, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as
obras ata presentar nomeamento de técnicos directores da obra.---------------------------------------b) A D. MIGUEL A. PELAEZ GARCIA, para rehabilitación dunha vivenda unifamiliar
na Pedra, parroquia de Recesende, segundo proxecto técnico redactado polo arquitecto D. Jesús
Álvarez Flórez, que contempla tamén unha ampliación, debendo construir de acordo co
proxecto presentado, non iniciando as obras ata presenatr nomeamento de técnicos directores de
obra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A Dª MARIA ELENA ESCANDÓN, para construcción dun cerramento con malla,
sen tratarse de obra de muro de fábrica, na súa finca das Galanas, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do informe favorable da Demarcación de Estradas do estado
para a estrada N-550, sendo exclusivamente de malla, e situandoo a unha distancia superior a
15,50 mts.-------------------------------------------------------------------------------------------------------d) LEGALIZACION DE EDIFICIO.- Vistos os informes obrantes no expediente, e
vista a instancia presentada por D. Francisco Lago Ríos, en representación de “HERMANOS
LAGO RIOS S.L.”, nº 1167, de data 22-05-01, solicitando licencia para a legalización de

edificio, situado en Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concede-la
mencionada licencia, debendo axustarse a edificación ás normas sectoriais correspondentes.----e) PRÓRROGA DE LICENCIA.- Visto escrito presentado por D. JOSÉ MARIANO
SIERRA RODRÍGUEZ, nº 2.185 de data 29-10-01, no que solicita prórroga de licencia que lle
concedera a Comisión de Goberno en data 20 de agosto de 1.998, para construir unha vivenda
unifamiliar en Oza, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a prórroga
solicitada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:---------------------------------------a) Certificación número UN da obra “Ampliación Casa Consistorial Fase III”, asinada
pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, por importe de sete millóns de pesetas.---------------b) Certificación número UN da obra “Construcción da gardería infantil de Calo”,
asinada polo técnico director D. Enrique Eijo Blanco, por importe de dezasete millóns
oitocentas noventa e unha mil seiscentas pesetas.--------------------------------------------------------C) Certificación número DOUS e última Fase II da obra “Construcción da gardería
infantil de Calo”, asinada polo técnico director D. Enrique Eijo Blanco, por importe de catorce
millóns duascentas vintesete mil oitocentas cincuenta e dúas pesetas.--------------------------------5.- EMERXENCIA SOCIAL.- Vistos os informes emitidos polo departamento de
servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda concede-las seguintes axudas de emerxencia social:---------------------------a) A D. Urbano Rey Vázquez, nunha contía de corenta mil pesetas mensuais ata que a
Consellería de Sanidade e Servicios sociais resolva a contía das pensións non contributivas
solicitadas por el e o seu irmán, co que vive.--------------------------------------------------------------b) A Dª Isaura Blanco Mosquera, para sufraga-lo gasto de transporte para acudir ás súas
citas médicas no Hospital de Santiago.---------------------------------------------------------------------6.- CONCESIÓN DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e
demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª Ana Mª Conde Tarrio,
para o vehículo matrícula C-0670 -BB, non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade
para o citado fin.-----------------------------------------------------------------------------------------------7.- CONVENIO PARA A REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN E
ENTRENAMENTO PARA O PERSOAL DE PROTECCIÓN CIVIL.- Dada conta do
escrito achegado pola empresa “Ulloa de Salvamento S.L.”, no que se describen os cursos
teórico-prácticos de auxilio e rescate de montaña, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda contratarlle a realización dos mencionados cursos para que asistan a eles os membros da
Agrupación de Protección Civil de Teo, por un importe de oitocentas noventa e nove mil
pesetas( IVE incluido).---------------------------------------------------------------------------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as catorce horas e
quince minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 20 DE NOVEMBRO DE 2001.----------

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinte de novembro de dous mil un.-------------------------------Sendo as doce horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.--------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-----------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:-------------------------------------------------------------------Orde

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

Proveedor e concepto
TRAPSA
Pago de tarxetas de bono-bus.
TRAPSA
Pago de tarxetas de bono-bus.
TRAPSA
Pago de tarxetas de bono-bus.
AUTOBUSES DE CALO
Pago de bono-bus.
CASTROMIL, SA.
Pago de bono-bus da terceira idade.
CASTROMIL, SA.
Pago de bono-bus da terceira idade.
CASTROMIL, SA.
Pago de bono-bus de estudiantes, mes outubro.
AUTOBUSES DE CALO
Pago servicio transportecentro médico Calo, oct.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.

Importe
32.000 pta
32.000 pta
10.000 pta
164.296 pta
28.000 pta
39.500 pta
12.000 pta
186.287 pta
148.061 pta
1.250 pta

Orde

m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)

al)

Proveedor e concepto
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para alumado público
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de combustible paravehículos municipais.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de combustible paramáquinas municipais.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de combustible paravehículo protección civil
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de combustible parao tractor.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑEZ
Pago de combustible paravehículo policía local.
GASOLEO CALEFACCION, SL
Pago de combustible paracalefacción de escolas.
MULTICENTRO PERNAS
Pago de auga subministrada para escolas.
MULTICENTRO PERNAS
Pago de auga e outros para escolas.
MULTICENTRO PERNAS
Pago de alimentos e outros para usuarios dto. soc.
MULTICENTRO PERNAS
Pago de alimentos e outros para usuarios dto. soc.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
FERREIRA JORGE SEVERINO
Pago de subscrición a 'La Voz de Galicia', 4º trim

RETEVISION

Importe
22.556 pta
6.002 pta
1.238 pta
1.596 pta
14.993 pta
6.267 pta
32.200 pta
8.025 pta
7.000 pta
68.581 pta
23.900 pta
683.576 pta
390 pta
67.877 pta
55.181 pta
61.062 pta
17.775 pta
17.427 pta
22.712 pta
13.789 pta
46.008 pta
14.500 pta

17.400 pta

Orde

am)
an)
añ)
ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)

Proveedor e concepto
Pago de servicio ó acceso indirecto 1050.
NEUMATICOS PONTEVEA
Pago de aaranxo de rodasdo coche da policía.
ESTACION SERV. PONTEVEA
Pago de limpeza e mats. limpeza coche policía.
ESTACION SERV. PONTEVEA
Pago de combustible para vehiculo policia local.
ESTACION SERV. PONTEVEA
Pago de combustible para o tractor.
BAYER HNOS S.A.
Pago de dous libros para a Secretaría.
ADMINISTRACION CORREOS
Pago de gastos de reembolso de dous libros.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
GESTORIA DE LA TORRE
Pago de traballos realizados para o concello.
PREVISION ESPAÑOLA
Pago de seguro de responsabilidade civil.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO
Pago de peaxes.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumados públicos.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de fax doconcello.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de rcibo de teléfono (liña de Internet).
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono da escola obradoiro.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de fax do concello.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo do fax da alcaldía.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono do concello.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono.

Importe
2.699 pta
1.565 pta
11.750 pta
8.500 pta
35.000 pta
500 pta
237.210 pta
40.542 pta
101.102 pta
3.409 pta
6.707.849 pta
303.602 pta
18.005 pta
3.170 pta
11.372 pta
2.433 pta
6.242 pta
4.620 pta
266.441 pta
5.865 pta
17.648 pta
3.405 pta
11.367 pta
7.184 pta

3.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.--------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as doce horas e corenta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 29 DE NOVEMBRO DE 2001.
Na casa do concello de Teo, a vintenove de
novembro de dous mil un.
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse
en primeira convocatoria a Comisión de Goberno,
coa asistencia dos seis membros que a compoñen e
que se citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión
extraordinaria
convocada
para
este
día.--------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte ---------------------------------------------------------------------------

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. RAMON DAPENA FERNANDEZ, para construcción dun edificio de vivendas
(fase 1), destinado a dúas vivendas, local comercial e garaxe, na finca situada en Ameneiro,
parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova,
debendo axusta-las obras as seguintes condicións:-------------------------------------------------------1.- Construirá de acordo co proxecto presentado, adaptado ó informe do Ministerio de
Fomento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Aportará aval polo valor total do custo de urbanización correspondente ó promotor
que se valora na memoria aprobada.------------------------------------------------------------------------3.- Formalizará as cesións correspondentes a viais, desde a aliñación oficial de fachadas
ata o borde das vías públicas, urbanizando os frontes de acordo co informe da demarcación de
estradas para a N-550, e pavimentando a parte posterior da pista municipal, instalando as
correspondentes tuberías de pluviais, rede de saneamento e alumado público seguindo a sección
tipo do vial municipal, segundo o artigo 180.3 do regulamento de Xestión Urbanística,
urbanizados de acordo coas indiciacións do concello.---------------------------------------------------4.- Adaptará as instalacións da edificación con previsión de futura conexión coas redes
de saneamento e auga potable.-------------------------------------------------------------------------------5.-Aportará escrito de compromiso referido ós artigos 40 e 41 do Regulamento de
Xestión Urbanística.--------------------------------------------------------------------------------------------

6.- Non iniciará as obras ata presentar o nomeamento de técnicos directores das
mesmas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- En caso de non entrar en funcionamento a estación depuradora de augas residuais,
antes da ocupación da edificación, tramitará as autorizacións previas para a instalación da fosa
séptica indicada no proxecto.--------------------------------------------------------------------------------b) A D. JESÚS MAÑÁ PENA, en representación de “MAÑÁ S.L.”, para construcción
de once vivendas unifamiliares adosadas e unha nave destinada a almacén, sen uso específico
definido, en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico e proxecto revisado,
redactado polo técnico D. Antonio I. González Gil, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.--------------------------------------- Urbanizará o fronte do solar segundo memoria presentada e presentará fianza polo
importe das obras de urbanización correspondente ó promotor.----------------------------------------- Conectará a rede de saneamento da edificación coa rede municipal no punto indicado
no anexo á memoria entroncado coa rede xeral de saneamento dos Tilos, utilizando sistema de
execución en rede separativa, facendo constar expresamente que tanto o mantenemento da
estación de bombeo como de todo o trazado correspondente a esta estación será por conta dos
promotores, debendo figurar esta condición nas escrituras de propiedade.---------------------------- Retranquearase 3 mts. a lindeiros.----------------------------------------------------------------- Retranqueará o paramento vertical do baixo cuberta ata a distancia mínima de 2,00 m.
da aliñación oficial.-------------------------------------------------------------------------------------------- O uso da nave será tramitado mediante proxecto independente segundo a normativa
vixente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.--------------------------------------------- Non iniciará as obras ata presentar o nomeamento de técnicos directores das mesmas.-c) A Dª MARIA OLIVA D. GARCIA RODRIGUEZ, para construcción dunha vivenda
unifamiliar, en Reboredo, parroquia de Bamonde, segundo proxecto redactado polo arquitecto
D. Amancio Losada Vicente, debendo axusta-las obras ó proxecto presentado.---------------------d) A D. MANUEL RODRIGUEZ BUELA, para construcción dunha vivenda unifamiliar
en Bouñou, parroquia de Rarís, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I.
González Gil, debendo realiza-las obras de acordo co proxecto presentado, non iniciando as
obras ata presentar nomeamento de técnicos directores de obra.---------------------------------------e) A D. VICTOR REGODESEBES FERNANDEZ, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Casal, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Alfredo
Varela Nogueira, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras
ata presentar nomeamento de técnicos directores das mesmas.-----------------------------------------f) A D. JOSE CAMPOS FRAIZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Espasande, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Gumersindo
Ferro Pichel, aportando documentos xustificativos da vinculación da vivenda ó meio agrícola e
proxecto da explotación agraria redactado polo enxeñeiro técnico agrícola D. Santiago Alonso
Barral, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata
presentar perante o concello o nomeamento de técnicos directores das mesmas.--------------------g) A D. MANUEL SANDA SAAVEDRA, para construcción dunha vivenda unifamiliar
en Eo dos Menecos , parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. José
Manuel Pichel Pichel, debendo axusta-las obras ó proxecto presentado, non iniciándoas ata
presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores das mesmas.-----------------------

h) A D. BENEDICTO BUELA ABEIJÓN, para construcción de galpón para usos
agrícolas de 30 m/2, na finca situada en Cabovila, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 3 mts. a lindeiros e 8 mts. ó eixe da pista.------------------------------------ Cumprirán as condicións das normas Subsidiarias referentes a edficacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
puntodas rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2¨% da parcela neta e un límite de 30,00 m2.---------------------------------------------------------i) A Dª MANUELA CALVO VILARIÑO, para construcción dun alpendre de 40 m/2, na
finca nº 432 de Igrexa, parroquia de Rarís, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións.---- Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 8 mts. ó eixe da pista.------------------------------------ cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo non urbanizable NU ( modalidade I), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m. , e unha altura máxima de cornixa
non superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a
calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación
máxima de ata un 1% da aprcela neta e un límite de 40,00 m2.----------------------------------------l) A D. JOSÉ HERMIDA PORRIÑOS, para retellado de cuberta, substitución de 17
ventás, e drenaxe perimetral da vivenda situada en Cacheiras, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.--------ll) A D. RAMON PARDAL SUAREZ, para construcción de galpón para usos agrícolas
de 40 m/2, na finca 691 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Retranquearase 5 mts. A lindeiros e 8 mts. ó eixe da pista.----------------------------------- Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para Solo Non Urbanizable N.U., sendo exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m., e unha altura máxima de cornixa non superior a
2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva.----------------------------------------------------m) A D. JOSE VICENTE SILVA CAMAFEITA, para construcción de galpón para usos
auxiliares de vivenda, de 30 m/2, na finca nº 1146 do plano de concentración parcelaria da
parroquia de Calo, no lugar de Texexe, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------- Retranquearase 3 mts. a lindeiros e 8 mts ó eixe da pista.------------------------------------ Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m., e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 25 da parcela neta e un límite de 30,00 m2.-----------------------------------------------------------n) A REPSOL BUTANO S.A., para instalación dun depósito de GLP de 10.000 l., aéreo,
en Ribeira, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por D. Antonio Miño
Pena, debendo dar cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre
medidas correctoras.------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A “PROMOCIONES CATICOBAS S.L.”, para instalación dun depósito de GLP de
4.880 l., aéreo, en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por

D. Manuel García Álvarez, debendo dar cumprimento ás condicións da Consellería de Medio
Ambiente, sobre medidas correctoras.----------------------------------------------------------------------o) A D. MANUEL SANDÁ SAVEDRA, para construción dun cerramento de 230 ml,
sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 220 de Eo dos Menecos, parroquia de Oza,
debendo axusta-la obra ás seguintes condicións:---------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------p) A D. JESUS CASTELAO SUAREZ, para construcción dun cerramento con postes e
alambre de 25 ml, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca da Silva, parroquia de
Lampai, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas subsidiarias
vixentes , sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 3.00 mts. ó eixe do camiño.-------------------------------------------q) A Dª PURIFICACION NOGUEIRA GARABAL, para reparación de portal de
entrada á finca nº 218 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, e
construcción dunha caseta de 3x6 mts, na mesma finca, situada en Procelas, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- A caseta situarase a unha distancia mínima de 5.00 mts. a lindeiros e cumprirá as
condicións das normas subsidiarias referentes a edificacións adxectivas, para o solo non
urbanizable NU(modalidade I), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima
absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m., e unha altura máxima de cornixa non superior a
2,30 m., ámbolos dousnparámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das
rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva.----------------------------------------------------r) A Dª MERCEDES C. VALDES ROSENDE, para colocación de canalón, limpar e
encinta-la parede de pedra da vivenda situada en Mallos, finca nº 433, parroquia de Teo,
debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten
á estructura da mesma.----------------------------------------------------------------------------------------s) A D. XAVIER BALIÑO GARCIA, para movemento de terras, consistente en
rasanteo e nivelación, aportando 32 m/3 de terra vexetal para mellora da finca nº 1141 de
Pedrouso, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------- Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.------------------------------------------- O recheo non afectará a zonas de protección de canles.--------------------------------------- Aportará aval polo importe de 25.000 pesetas para responder de posibles danos no
pavimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------t) A D. ARTURO FERNANDEZ BLANCO, para movemento de terras, consistente en
rasanteo e nivelación, aportando 48 m/3 de terra vexetal, para mellora da finca nº 1142 , de
Pedrouso, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------- Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.-------------------------------------------

- O recheo non afectará a zonas de protección de canles.--------------------------------------- Aportará aval polo importe de 25.000 pesetas para responder de posibles danos
ocasionados no pavimento da pista.------------------------------------------------------------------------u) PRÓRROGA DE LICENCIA.-Visto escrito presentado por D. JAVIER VENTOSA
SÁNCHEZ, nº 2239 de data 06-11-01, no que solicita prórroga de licencia que lle concedera a
Comisión de Goberno en data 4 de novembro de 2.000, para construir unha vivenda
unifamiliar, finca nº 600, de Casal, do plano de Recesende, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda concederlle a prórroga solicitada.-------------------------------------------------3.-DEVOLUCIÓN DE FIANZA.----------------------------------------------------------------a) Dada conta do escrito de D. JUAN CARLOS PEROL UZAL, nº 2121, de data
22-10-01, no que solicita a devolución de fianza que, mediante aval de Caixa Galicia , ten
constituida por importe de 400.000 pesetas para responder das obras de “Aforro enerxético en
varios lugares, ano 1998”,a comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a devolución da
antedita fianza, por considerar que o expediente cumple tódolos requisitos legalmente
establecidos e que non se presentaron reclamacións en contra.-----------------------------------------4.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D. PEDRO PABLO GUTIERREZ BUJAN, veciño de teo, que solicita
a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a VIDEO-CLUB no
lugar de Cacheiras ( Residencial Fontana, local 3), da parroquia de Cacheiras deste concello.---Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei Reguladora de
Bases de Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado polo R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consonancia coa correspondente ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta do
escrito de D. LAUREANO VAZQUEZ PEREZ, nº 2.464 de data 28-11-01, no que expón que
deixa de rexe-lo establecemento dedicado a Restaurante-Café-Bar, situado en Ferreiriño,
parroquia de Reis, polo que solicita o cambio de titularidade a favor de D. MANUEL OTERO
MIGUEZ, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concede-lo cambio que se solicita,
debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a citada licencia.-----------6.- LICENCIA DE VADO.- Visto escrito de Dª Mª Elena Escandón, nº 1.867, de data
11-09-01, no que solicita licencia para instalar un sinal de vado permanente diante do seu
domicilio en Galanas,1, primeiro, parroquia de Calo, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle a licencia que solicita, debendo aboa-las taxas correspondentes, que
ascenden á cantidade de cincocentas pesetas anuais, sen o que esta licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7.-CONCESION
DE
TARXETAS
DE
ESTACIONAMENTO
PARA
MINUSVALIDOS.- Vistos os informes emitidos polo Departamento de Servicios Sociais e
demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos, ás seguintes persoas:----------

a) A Dª CELIA CAO VAZQUEZ, non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade
para o citado fin.-----------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. ANGEL CASAS DATORRE, para o vehículo matrícula C-8616-AK,non
debendo aporta-lo solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------8.- SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.---------------------------a) Visto o expediente que se tramita a instancia de Dª Mª LUZ VEIGA IGLESIAS, que
solicita unha axuda de emerxencia social, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concede-la citada axuda, por un importe de 8.528 pesetas mensuais, desde o mes de novembro,
para o pago da gardería do seu fillo.------------------------------------------------------------------------b) Visto o expediente que se tramita a instancia de D. URBANO REY VAZQUEZ, que
solicita unha axuda de emerxencia social, e sendo xa beneficiario da axuda a domicilio, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concede-la citada axuda, por un importe de
4.803 pesetas, para o pago de material de limpeza para a súa casa.------------------------------------9.- CONCESIÓN DE AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitido polo
departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a axuda no fogar a D. Juan José Castro Veiga,
o cal non deberá aportar ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------------10.- CONTRATACION DO SERVICIO DE TRANSPOSTE PARA A
ASOCIACIÓN DE PAIS DE MINUSVALIDOS DE TEO (ASPAMITE).----------------------A Comisión de Goberno, vistos os presupostos presentados, acorda contratarlle a
“Empresa Seoane S.L.” o servicio de transporte para a recollida dos alumnos que desenvolven
actividades no local social da Asociación de pais de Minusválidos de Teo (ASPAMITE), por
importe de nove mil pesetas diarias (IVE non incluido).------------------------------------------------11.-SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou concede-las
subvencións anuais-2001 que se citan ás entidades e polos conceptos que tamén se indican:-----ENTIDADE
CONCEPTO
IMPORTE
Colexio Público Rural Agrupado
Actividades cults/deportivas
200.000
Colexio E.I.P. da Ramallosa
Actividades cults/deportivas
200.000
Asociación Cultural Matinando
Actividades culturais
25.000
Centro Cultural Rosalía de Castro
Actividades culturais
1.400.000
Asociación Cultural Nova Xamaraina
Actividades culturais
25.000
Asociación Cultural A Mámoa
Actividades culturais
500.000
Centro Cultural A Ponte Vella
Actividades culturais
1.400.000
Centro Cultural Santa Eufemia
Actividades culturais
400.000
Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos Actividades culturais
300.000
Asociación Cultural Cruceiro do Monte
Actividades culturais
200.000
Asociación Cultural Río Tella
Actividades culturais
200.000
Asociación de Mulleres Rurais de Teo
Actividades culturais
100.000
Sociedade Recreativa San Xoán de Calo
Actividades culturais
1.400.000
Banda de Música Cultural de Teo
Actividades culturais
2.000.000
Banda de Música da S.R. de Calo
Actividades culturais
2.000.000
Asociación Xuvenil Vrenza
Actividades culturais
100.000
A.VV. A Canteira
Actividades culturais
200.000

ENTIDADE
A.VV. O Castro
A.VV. Baiuca
A.VV. A Unión
A.VV. Nova Revolta
A.VV. Santa María de Luou
A.VV. San Simón de Ons de Cacheiras
A.VV. Os Tilos
A.VV. Castro Lupario
A.VV. A Carballeira
A.VV. Castelo de Vaamonde
APA Cobas
ASPAMITE
ANPA Ignacio Varela Eiras
ANPA Río Tella
Comisión da Festa da Cacheira
Comision da Festa da Carne ó Caldeiro
Comisión da Festa do Polbo
Comisión Festa do Viño do Ulla
Cáritas Parroquial San Xoán de Calo
Comisión Parroquial Sta. Mariña de Lucí
Comisión Veciñal de Piro
Agrupación de Veciños de Vilariño
Comisión Parroquial de Sta. María de Teo
Coral Polifónica de Luou
Padroado do Cemiterio de Calo
Asoc. Propietarios Cemiterio de Cacheiras
Padroado do Cemiterio de Rarís
Padroado do Cemiterio de Reis
Agrupación Veciñal Camposanto de Luou
A.VV. A Unión
Sociedade Recreativa de Calo
Club de Aeromodelismo Estela
Sociedade Deportiva Cultural Recesende
Club de Fútbol Rarís
Sociedade Deportiva Lucí
Sporting Club Praíña
Sociedade Deportiva Cacheiras
Sociedade Deportiva Luou
Sociedade Deportiva Irmandade
Sociedade de Cazadores de Teo
Asociación de Billar de Teo
Club de Fútbol Sala Os Tilos
Sociedade Deportiva Os Tilos
Motoclub de Teo
Club de Patinaxe artística Arreguizo

CONCEPTO
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Organización da festa
Organización da festa
Organización da festa
Organización da festa
Actividades
Actividades
Actividades
Actividades
Actividades
Adquisición de vestiario
Mantemento do camposanto
Mantemento do camposanto
Mantemento do camposanto
Mantemento do camposanto
Construcción novo cemiterio
Mantemento da piscina
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas

IMPORTE
150.000
200.000
200.000
100.000
250.000
50.000
200.000
200.000
200.000
25.000
50.000
100.000
5.000.000
50.000
400.000
400.000
400.000
50.000
200.000
200.000
400.000
250.000
200.000
100.000
350.000
350.000
350.000
350.000
1.000.000
400.000
1.000.000
75.000
300.000
150.000
150.000
750.000
900.000
300.000
600.000
1.000.000
300.000
100.000
300.000
75.000
25.000

12.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
trinta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA
DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 5 DE DECEMBRO DE 2001.

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a cinco de
decembro de dous mil un.-----------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
este día.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

Proveedor e concepto
EMPRESA SEOANE
Pago de bono-bus da terceira idade.
CASTROMIL, SA.
Pago de bono-bus da terceira idade.
CASTROMIL, SA.
Pago de bono-bus da terceira idade.
ALLIANZ-RAS
Pago do seguro multirrisco de oficinas.
DIPUTACION PROVINCIAL
Pago de publicación dun anuncio no B.O.P.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo do móbil da escola obradoiro.
TRAPSA
Pago de bono-bus da terceira idade.
TRAPSA
Pago de tarxetas de bono-bus.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono.
TRAPSA
Pago de bono-bus da terceira idade.

Importe
13.844 pta
57.500 pta
70.000 pta
482.560 pta
2.280 pta
2.297 pta
32.000 pta
10.000 pta
109.314 pta
25.600 pta

m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)

COOPERACIONES ADMTVAS. SL
Pago de actualización e depuración do padrón de urbana.
EMPRESA SEOANE
Pago de bono-bus da terceira idade.
GASOLEO CALEFACCION, SL
Pago de combustible para calefacción de escolas.
ASOCIACIONES CULTURALES
Á Fundación Camilo José Cela, por un libro.
ESTACION SERV. PONTEVEA
Pago de combustible para o coche da policía local.
MULTICENTRO PERNAS
Pago de alimentos e outros para usuarios do departamento social.
MULTICENTRO PERNAS
Pago de auga e outros para escolas.
AUTOBUSES DE CALO
Pago de servicio de transporte ó centro médico de Calo, mes novbro.
AUTOBUSES DE CALO
Pago de bono-bus da terceira idade.
NEUMATICOS VAZQUEZ
Pago de lavado e limpaparabrisas para o coche da policía local.
GESTORIA DE LA TORRE
Pago de traballos realizados para o concello.
COREGAL, S.L.
Pago de recollida de papel, mes de novembro.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑE
Pagode combustible para o coche da policía local.
ESTACION SERV.VALDES-NUÑE
Pago de combustible para vehículos e máquinas municipais.
GAS GALICIA
Pago de subministro de gas ó polideportivo dos Tilos.
RETEVISION
Pago de servicio de acceso indirecto á liña de Internet (1050).
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía eléctrica.

739.500 pta
24.548 pta
920.667 pta
975 pta
12.450 pta
62.552 pta
9.465 pta
177.673 pta
195.928 pta
2.784 pta
20.357 pta
89.805 pta
215.012 pta
21.350 pta
114.331 pta
13.690 pta
17.400 pta
291.100 pta

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A Dª ARACELI VAZQUEZ VAZQUEZ, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Constantino Rodríguez Loureiro, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non
iniciando as obras ata presenatr perante o concello nomeamento de técnicos directores de obra.-b) A D. JOSE MATA COBAS, para construcción dun cerramento de finca, que por
tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado polo arquitecto D. José
A. Hernando Ezquerra, na finca nº 223 de Mazas, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
NNSS vixentes.------------------------------------------------------------------------------------------------- O primeiro poste do cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública.-----------------

c) A D. AGUSTIN NOYA NIETO, para construcción dun cerramento en Espasande,
parroquia de Luou, que por tratarse de obra de muro de fábrica, presenta proxecto técnico
redactado polo arquitecto técnico D. José Ramón Villaverde Martínez, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.--------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V, das
NNSS vixentes.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, enchendo o treito
existente
entre
o
firme
da
pista
e
a
cuneta
con
zahorra
compactada.------------------------------------ Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.--------------------------------------------d) A Dª Mª VIDAL BOTANA, para construcción dun cerramento de 50 ml, sen tratarse
de obras de muro de fábrica, na finca da Silva, paroquia de Lampai,debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipod e muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------ Darase cumprimento ás condicións de Estructuras Agrarias.--------------------------------e) A D. CARLOS BARCA CERDEIRIÑA, para retellado de galpón existente, de 32
m/2, na finca nº 75 de Regoufe, parroquia de Luou, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma, cumprindo as
condicións do artigo 48.2 do Decreto 28/1999 do Regulamento de Disciplina Urbanística.-------f) A D. JOSE M. GARCIA CASTRO, para reparación de tellado do alpendre existente
de 60 m/2, situado en Sebe nº 16, parroquia de Cacheiras, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.----g) A D. RAMON VALIÑO BASCOY, para restauración e ampliación dun galpón
existente hasta 40 m/2, na finca nº 13 de Feros, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- A ampliación retranquearase 5 mts. a lindeiros e 8 mts. ó eixe da pista.-------------------- Cumprirá as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para Solo non urbanizable NU (modalidade I), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 mts., e unha altura máxima de cornixa
non superior a 2,30 m., ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a
calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectuva, cunha ocupación
máxima de ata un 1% da parcela neta e un límite de 40,00 m2.----------------------------------------h) A D. ALBINO PENA DE LA TORRE, para revestimento interior de local en
construcción en Cacheiras, de 110 m72, pavimentado de 100 m/2 e falso teito de 100 m/2 , no
edificio Fontana B-1, en Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.------------------------------------------

i) A Dª PURIFICACIÓN GAMAS SANCHEZ, para recheo de terra vexetal de 50 m/3,
para mellora-lo cultivo da finca nº 24 de Cepeda, parroquia de Oza, debendo axusta-las obras ó
especificado no artigo 77.2 da Lei 1/1997 do solo de Galicia, e cumprirá as seguintes
condicións:-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.------------------------------------------2.- O recheo non afectará a tramos de protección de 5,00 m da canle, nin afectará á zona
de ordenanza PF da zona.------------------------------------------------------------------------------------3.- Contará coa autorización previa de Augas de Galicia.--------------------------------------4.- Aportará aval polo importe de 25.000 pesetas ós efectos de garante por posibles
danos na pista que conduce ata a finca.--------------------------------------------------------------------4.- LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.--------------------------------------------a) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a VILARES LUGO S.L. a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION PARCIAL para
as plantas do bloque 1, sobre rasante e sotarrego 1, da edificación levada a cabo en Cacheiras,
segundo obras executadas en base a licencia municipal nº 51 de data 22-02-00, salvo o dereito
de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento d aliquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------------------------------------b) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. JESUS ALVAREZ FLOREZ a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para a
edificación destinada a 2 vivendas unifamiliares situadas nas parcelas 16 e 17 da Urbanización
os Verxeles, segundo obras executadas en base a licencia municipal nº 28 de data 28-01-00,
salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento d aliquidación do
imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------------------------5.- SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe
emitido polo Departamento de Servicos Sociais, e demais documentación obrante no
expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a axuda de
emerxencia social a Dª Pura Avelina Rico Noya, para a compra de alimentos ata que se resolva
a actual situación da solicitante.-----------------------------------------------------------------------------6.- SOLICITUDE DE AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitido polo
Departamento de Servicos Sociais, e demais documentación obrante no expediente, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a axuda a domicilio a Dª Cristina Tanoira
Rial, non debendo achega-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.----------------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA
DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 11 DE DECEMBRO DE 2001.-----------------------Na casa do concello de Teo, a vintenove de
setembro de dous mil un.------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Sendo as doce horas, e baixo a presidencia
Alcalde-Presidente:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
D. Armando U. Blanco Martínez.
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Concelleiros:
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
D. Antonio Castroagudín Valladares
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Manuel R. Cajaraville Campos
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
D. Urbano Ouro Calvelo
día.--------------------------------------------------------D. Ramón Fernández Fernández
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Juan B. Aller Suárez
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Secretario:
Pola presidencia declárase aberto o acto,
D. Jesús Naveira Vázquez.
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos
asuntos
incluídos
na
seguinte
--------------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A Dª CARMEN CASTRO JAMARGO, para construcción dunha vivenda unifamiliar,
en bouñou, parroquia de Rarís, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I.
González Gil, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata
presentar perante o concello o nomeamento de técnicos directores das mesmas.--------------------b) A D. CARLOS PARAJÓ IGNACIO, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Sestelo, parroquia de Rarís, segundo proxecto técnico redactado polo arquitecto D. Luis Couto
González, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata
presentar perante o concello o nomeamento de técnicos directores das mesmas.--------------------c) A D. FAUSTINO RODRIGUEZ OLIVEIRA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Texexe, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Santiago Rodríguez Alcalá, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando
as obras ata presentar perante o concello o nomeamento de técnicos directores das mesmas.-----d) A D. JOSE CAMILO MATALOBOS SANCHEZ, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Cepeda, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado poo arquitecto D. José
carlos Arrojo, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata
presentar perante o concello o nomeamento de técnicos directores das mesmas.--------------------e) A D. JOSE LUIS SEOANE CAO, para ampliación de vivenda unifamiliar, con
licencia de data 7/01/1991, sita na finca nº 974 do “Espiño”, en Cacheiras,segundo proxecto

redactado polo arquitecto d. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo construir de acordo co
proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar perante o concello o nomeamento de
técnicos directores das mesmas.-----------------------------------------------------------------------------f) A D. JOSE MANUEL ANTELO DUBRA, en representación da sociedade Mercantil
“PAZO DE ADRAN S.L.”, para rehabilitación e ampliación do Pazo de Adrán, con destino
hoteleiro, enAdrán, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Manuel
Barrera López, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores da obra.---------------------------------------------------------------Executará as obras de conexión coa rde pública de saneamento, segundo escrito nº
2531, cunha sección mínima de 315 mm de diámetro en material de PVC de alta calidade, cos
correpodnentes pozos de resalto e acometida, quedando condicionada a conexión da rede á
posta en marcha da EDAR en construcción en Vilaverde-Calo. En caso de non entrar en
funcionamento a mesma, tramitará autorización de construcción de estación depuradora propia
segundo informe da Consellería de Medio Ambiente.---------------------------------------------------g) A D. JUAN MANUEL LOSADA BUELA, para construcción dun galpón para usos
agrícolas de 30 m/2, na finca situada en Sixto, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 3 mts a lindeiros e 8 mts ó eixe da pista.-------------------------------------- Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T.(G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edifcación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30,00 m2.----------------------------------------------------------h) A D. JOSE VAZQUEZ CHICO, para construcción dun galpón para usos auxiliares da
vivenda, en Requián, parroquia de Cacheiras, de 3 x 2,20 m, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 3 mts a lindeiros e 8 mts ó eixe da pista.-------------------------------------- Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T.(G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edifcación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30,00 m2.----------------------------------------------------------i) A D. SIMON SUAREZ BAILON, para construcción dun cerramento de 125 ml, con
postes e tela metálica, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 1021-B de Sixto,
parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do aprtado Condicións xerais (camiños), do título V das citadas
Normas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 4.00 mts ó eixe da vía pública, situando a parte inferior do cerre
á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------l) A D. JOSE SANCHEZ BARREIRO, para construcción dun cerramento de 56 ml, con
postes de formigón e alambre, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 2102-1 e

2102-2 de Vilar de Francos, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 4.00 mts ó eixe da vía pública, situando a parte inferior do cerre
á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------ll) A Dª MARIA LIÑARES CAJADE, para construcción dun cerramento de 145 ml, sen
tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 144-1 de Bouñou, parroquia de Rarís, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do aprtado Condicións xerais (camiños), do título V das citadas
Normas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 4.00 mts ó eixe da vía pública, situando a parte inferior do cerre
á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------ Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.--------------------------------------------m) A D. JOSE ANGUEIRA GARCIA, para construcción dun cerramento de 154 ml, sen
tatarse de obras de muro de fábrica, na finca de “Filgueiras ou Octava tenza” da Silva, parroquia
de Lampai, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do aprtado Condicións xerais (camiños), do título V das citadas
Normas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a parte inferior do cerre
á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------ Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.--------------------------------------------- Respectará as posibles servidumes de paso.----------------------------------------------------n) A D. ARTURO CALVIÑO PEREZ, para construcción dun cerramento de 96 ml, sen
tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 2253 de Mazas, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas doa rtigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do aprtado Condicións xerais (camiños), do título V das citadas
Normas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a parte inferior do cerre
á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------ñ) A D. MANUEL TALLON REGO, para cubri-la terraza existente de 27 m/2, situada
en Espasande nº 19, parroquia de Luou, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual
da vivenda, sen que as obras afecten á estructura da mesma, e contará coa autorización da
Excma. Deputación Provincial.------------------------------------------------------------------------------

o) A D. JOSE CAMILO MATALOBOS SANCHEZ, para limpeza e conservación dun
muro de pedra existente en Cepeda nº 65, parroquia de Oza, de 3x2 m, debendo se-las obras
solicitadas as mínimas para a hixiene, ornato, limpeza e conservación, segundo ó artigo 48 do
RD 28/1999.---------------------------------------------------------------------------------------------------p) A D. JOSE GARCIA FERNANDEZ, para recheo para mellora de masa forestal,
aportando uns 50 m/3 na finca nº 431 da concentración aprcelaria de monte da parroquia de
Cacheiras, en Lamas, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------- Respectarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.------------------------------------------- Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.--------------------------------------------- Aportará aval por importe de 25.000 pesetas para responder polos posibles danos
ocasionados no pavimento.----------------------------------------------------------------------------------q) A “GAS GALICIA”(SDG S.A.), para canalización de polietileno(PE) en rede MPB,
720 ml en zanxa de 0,60 x 0,80 m, correspondente a:---------------------------------------------------- Rúa Cerdeira, 320 m, PE 90 SRD 11 MPB.----------------------------------------------------- Rúa Texo, 40 m, PE 90 SRD 11 MPB.----------------------------------------------------------- Rúa Sabugueiro 260 m, PE 90 SRD 11 MPB.-------------------------------------------------- Rúa Nogueira 100 m, PE 90 SRD 11 MPB.----------------------------------------------------As obras executaranse segundo as seguintes condicións:--------------------------------------- A tubería instalarase polo borde máis próximo ó bordelo das beirarrúas de xeito que se
poida levar a cabo con facilidade as conexión dos servicios dos usuarios.---------------------------- Respectaranse as actuais instalacións soterradas , repoñendo por parte da empresa os
desperfectos tanto sobre estas como sobre a pavimentación xeral da urbanización.----------------- Aportarán aval que responda polos posibles danos sobre a vía e instalacións públicas,
por un importe de 650.000 pesetas.-------------------------------------------------------------------------- Repoñerase o pavimento do mesmo material co existente, executado en perfectas
condicións técnicas.-------------------------------------------------------------------------------------------r) A GAS GALICIA (SDG S.A.), para canalización de polietileno (PE) en rede MPB
correspondente á Rúa Castiñeiro(Os Tilos) en 40 m, PE 110 SDR 11 MPB en zanxa de 0,60 x
0,80 m, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------------------------- A tubería instalarase polo borde máis próximo ó bordelo das beirarrúas de xeito que se
poida levar a cabo con facilidade a conexión dos servicios dos usuarios.------------------------------ Respectaranse as actuais instalacións soterradas, repoñendo por parte da empresa os
desperfectos tanto sobre estas como sobre a pavimentación xeral da urbanización.------------------ Aportarán aval que responda polos posibles danos sobre a vía e instalacións públicas,
por un importe de 50.000 ptas.------------------------------------------------------------------------------- Repoñerase o pavimento do mesmo material co existente, executado en perfectas
condicións técnicas.-------------------------------------------------------------------------------------------s) A GAS GALICIA (SDG S.A.), para canalización de polietileno (PE) en rede MPB
correspondente á Rúa Carballo(Os Tilos) en 620 m, PE 110 SDR 11 MPB en zanxa de 0,60 x
0,80 m, correspondente á 1ª fase, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------- A tubería instalarase polo borde máis próximo ó bordelo das beirarrúas de xeito que se
poida levar a cabo con facilidade a conexión dos servicios dos usuarios.------------------------------ Respectaranse as actuais instalacións soterradas, repoñendo por parte da empresa os
desperfectos tanto sobre estas como sobre a pavimentación xeral da urbanización.------------------ Aportarán aval que responda polos posibles danos sobre a vía e instalacións públicas,
por un importe de 500.000 ptas.------------------------------------------------------------------------------

- Repoñerase o pavimento do mesmo material co existente, executado en perfectas
condicións técnicas.-------------------------------------------------------------------------------------------3.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION.----------------------------------------------a) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. LUIS FRAGA LOPEZ, en representación de “VIVENDAS TEO S.L.”, a
LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para os edificios correspondentes ás fases A, B,C,D
e E, destinados a vivendas e locais comerciais, construidos en Montouto, parroquia de
Cacheiras, segundo obras executadas en base as licencias municipais números 373/98, 46/98,
261/98, 342/98 e 314/98, de datas, respectivamente, 28/12/98, 23/02/98, 24/09/98, 1/12/98 e
4/12/98, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento d
aliquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------4.- LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.-------------------------a)Visto o expediente tramitado a instancia de D. FELIX EVARISTO LISTE GIMENEZ,
que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a oficina,
nun local situado en Residencia Fontana Local 2, da parroquia de Cacheiras, deste Concello.---Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei Reguladora das
Bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b)Visto o expediente tramitado a instancia de D. BENJAMIN RAÑÓ SANCHEZ , que
solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a
PERRUQUERÍA DE CABALEIROS, nun local situado en Ribeira, da parroquia de Cacheiras,
deste Concello.-------------------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei Reguladora das
Bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- CONCESION DE AXUDAS NO FOGAR.------------------------------------------------a) Visto o informe emitido polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de goberno, por unanimidade, acorda
concede-la axuda no fogar correspondente ó mes de novembro, a D. Santiago Quintáns Gacio,
para o cal debe o solicitante aporta-la cantidade de 4.800 pesetas, correspondentes ó citado mes.
b) Visto o informe emitido polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de goberno, por unanimidade, acorda

concede-la axuda no fogar a D. Juan Ramos Costa, debendo o solicitante aporta-la cantidade de
2.400 pesetas mensuais para o citado fin.------------------------------------------------------------------6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as trece horas e
cincuenta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA
DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 27 DE DECEMBRO DE 2001.
Na casa do concello de Teo, a vintesete de
decembro de dous mil un.-----------------------------Sendo as vinteunha horas, e baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a
Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis
membros que a compoñen e que se citan na marxe,
a fin de levar a cabo a sesión extraordinaria
convocada para este día.-------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D.
Urbano Ouro Calvelo.----------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.-----------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte -------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

Proveedor e concepto
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Pago de grava para obras na Ramallosa.
FERRALLA DUFER, S.L.
Pago de ferro subministrado para obras.
HERVELLA ALVAREZ JULIO
Pago de viaxes co seu taxi para o depto. social.
GESTETNER
Pago de papel para fotocopiadoras.
CORREO GALLEGO, EL
Pago de subvención para a carreira pedestre-2001.
EXCAVACIONES OVIDIO
Pago de bacheo e limpeza de cunetas en camiños.
TRANSPORTES Y MAQ. C.P.SL
Pago de bacheos de camiños municipais.
ASOCIACIÓNS BENÉFICAS E HUMANITARIAS.
A FUNDATEL, por papel para fotocopiadoras.
INST.ELECT. MANUEL FDEZ.
Pago de cambio de postes de alumado en Ribas.
GOMEZ Y FANDIÑO SC
Pago de materiais subministrados para obras.

Importe
15.370 pta
6.310 pta
4.600 pta
30.495 pta
60.000 pta
2.011.243 pta
185.890 pta
31.624 pta
564.665 pta
21.806 pta

Orde

m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)

Proveedor e concepto
CEMIGA
Pago de mantemento da fotocopiadora da policía.
EXPRES DE VEA, S.L.
Pago de servicio de autobuses para a festa da nai.
YESOS CAMPOS
Pago de obras no centro da terceira idade.
MARTINEZ MONTES E HIJOS
Pago de ampliación de pista en Oza.
MARTINEZ MONTES E HIJOS
Pago de bacheo e limpeza de cunetas nunha pista de Luou.
MARTINEZ MONTES E HIJOS
Pago de limpeza de cunetas e outros en camiños.
MARLO, S.C.
Pago de arranxo dunha marquesina na Ramallosa.
MARLO, S.C.
Pago de colocación dunha marquesina en Vilariño.
MARLO, S.C.
Pago de instalación dunha marquesina en Aido-Luou.
MARLO, S.C.
Pago de instalación dunha marquesina no Raxó.
TEO AMATE JOSE
Pago de materiais submiistrados para obras.
TEO AMATE JOSE
Pago de materiais subministrados para obras.
HERVELLA ALVAREZ JULIO
Pago de viaxes co seu taxi para o depto. social.
VALIÑO CALO ISOLINO M.
Pago de materiais subministrados para obras.
VALIÑO CALO ISOLINO M.
Pago de portes e descarga de alimentos da CEE.
MARLO, S.C.
Pago de arranxo de marquesinas de Oza, Reis e Teo.
MARLO, S.C.
Pago de arranxo de marquesinas de Rarís, Calo e Recesende.
MARLO, S.C.
Pago de arranxo de marquesinas de Calo e Lampai.
MARLO, S.C.
Pago arranxo de marquesinas de Parque Montouto, Oza, Teo...
MARLO, S.C.
Pago de arranxo de marquesinas de Oza e Calo.
HNOS. VILAS GEY, S.C.
Pago de desbroce de camiños en Raris, Lampai e Oza
EXCLUSIVAS VILA, S.L.
Pago de arranxo e revisión de alarmas.
MAQUINARIAS OTERO, S.L.
Pago de aluguer de maquinaria para obras.
SERVIGAL
Pago dun servicio de lacería.
PAZ TARELA ANTONIO
Pago de materiais subministrados para obras.
HERVELLA ALVAREZ JULIO
Pago de viaxes co seu taxi para o depto. social.
VIPROGA, SA
Pago servicio de vixiancia e seguridade no S. Martiño.
HERVELLA ALVAREZ JULIO

Importe
1.128 pta
250.380 pta
188.210 pta
1.811.311 pta
170.555 pta
352.756 pta
33.408 pta
551.000 pta
551.000 pta
551.000 pta
19.922 pta
37.207 pta
4.600 pta
546.662 pta
30.160 pta
115.652 pta
216.340 pta
159.964 pta
226.316 pta
285.128 pta
2.069.904 pta
16.124 pta
79.344 pta
75.000 pta
93.958 pta
55.000 pta
108.576 pta
4.600 pta

Orde

aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)

Proveedor e concepto
Pago de viaxes co seu taxi para o depto. social.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de recibo de teléfono.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de recibo de teléfono.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de recibo de teléfono.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de recibo de teléfono.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de recibo de teléfono.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de recibo de teléfono.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibos de teléfonos.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
COMPAÑIA TELEFONICA
Pago de recibo de teléfono.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía subministrada para escolas.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
UNION ELECTRICA-FENOSA
Pago de enerxía para alumado público.
EMPRESAS PRIVADAS.
Ó Restaurante As Pontes, por comidas de concelleiros.
CEFIGAL, S.L.
Preinstalación de calefacción, fontanería. e electricidade casa concello
CEFIGAL, S.L.
Pago preinstalación calefacción arquivo municipal.
CEFIGAL, S.L.
Pago preinstalación de tuberías e caixas de luz noarquivo municipal.
CIBER-TEO, S.L.
Pago dun PC para oficinas municipais.
ARCHY INFORMATICA
Pago dun PC para oficinas municipais.
ARCHY INFORMATICA
Pago de programas informáticos.
MUNDOCOPY
Pago de material de oficina.
GESTETNER
Pago de papel para a fotocopiadora.
GALICON
Pago de material de oficina para a ADL.
HERVELLA ALVAREZ JULIO
Pago de viaxes co seu taxi para o depto. social.
CEFIGAL, S.L.
Pago de conexión da calefacción do centro da terceira idade.
EXTINFER
Pago de recarga do extintor do local de ASPAMITE.

Importe
4.982 pta
5.624 pta
48.778 pta
8.109 pta
3.875 pta
6.251 pta
386.087 pta
4.638 pta
27.413 pta
3.340 pta
4.854 pta
103.813 pta
84.817 pta
111.660 pta
38.000 pta
148.405 pta
233.017 pta
187.038 pta
291.160 pta
203.000 pta
30.160 pta
37.605 pta
30.495 pta
18.560 pta
4.600 pta
144.586 pta
3.480 pta

Orde

bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cm)
cn)
cñ)
co)
cp)
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)
cv)
cx)
cz)
da)
db)

Proveedor e concepto
MARTINEZ MONTES E HIJOS
Pago de obras de saneamento en Cepeda-Oza.
MARTINEZ MONTES E HIJOS
Pago de colocación de tubos de auga e residuais en Oza.
EXCAVACIONES OVIDIO
Pago da obra Saneamento en Ponte Espiño.
MAQUINARIAS OTERO, S.L.
Pago de aluguer de maquinaria para obras.
MELLA CALVO, S.L.
Pago de materiais subministrados para obras.
MELLA CALVO, S.L.
Pago de materiais subministrados para obras.
MELLA CALVO, S.L.
Pago de materiais subministrados para obras.
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Pago de zahorra e area para obras en Lampai.
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Pago de formigón para obras en Carballal.
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Pago de formigón para obras en San Sadurniño.
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Pago de zahorra para a carballeira de Francos.
GARCIA GUTIERREZ JOSE
Pago de portes de zahorra para a carballeira de Francos.
GOMEZ Y FANDIÑO SC
Pago de materiais subministrados para obras.
GOMEZ Y FANDIÑO SC
Pago de materiais subministrados para obras.
FERRETERIA GERMAN
Pago de materiais subministrados para obras.
TEO AMATE JOSE
Pago de materiais subministrados para obras.
ORVISA VIVEROS
Pago de plantas para o entorno do albergue.
VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L
Pago de arranxo de taboleiros de anuncios.
RICARDO COM. ELECTRONICA
Pago de arranxo da emisora do tractor.
LETRAGAL, S.L.
Pago de sinais de tráfico.
FERLIÑO
Pago de sinais de tráfico.
FERLIÑO
Pago de sinais de tráfico.
MAQUINARIAS OTERO, S.L.
Pago de aluguer de maquinaria para obras.
ALMACENES J. VILLAVERDE
Pago de ferramentas subministradas para obras.
MUNDOCOPY
Pago de materiais para a ADL.
CANON
Pago de mantemento da fotocopiadora de servicios sociais.
GESTETNER
Pago de tóner para o fax a ADL.
COMPAÑIA TELEFONICA

Importe
2.121.678 pta
2.842.464 pta
3.711.867 pta
96.077 pta
22.154 pta
111.831 pta
136.254 pta
33.497 pta
43.994 pta
48.980 pta
9.772 pta
40.000 pta
210.973 pta
202.998 pta
1.750 pta
16.092 pta
11.569 pta
34.351 pta
39.424 pta
302.992 pta
7.946 pta
81.606 pta
182.038 pta
62.478 pta
39.462 pta
59.348 pta
41.374 pta
2.296 pta

Orde

dc)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dm)
dn)

Proveedor e concepto
Pago de recibo do móbil da escola obradoiro.
MARTINEZ MONTES E HIJOS
Pago de obras en instalacións recreativas.
MELLA CALVO, S.L.
Pago materiais para obras na pista polideportiva de Carballal.
MELLA CALVO, S.L.
Pago materiales para obras na pista polideportiva de Carballal
MARLO, S.C.
Pago dunha marquesina para Calo.
MARTINEZ MONTES E HIJOS
Pago de obras en camiños municipais.
MARTINEZ MONTES E HIJOS
Pago de obras en camiños municipais.
RICARDO COM. ELECTRONICA
Pago de equipo de música e outros para a radio municipal.
TRAPSA
Pago de bono-bus da terceira idade.
CASTROMIL, SA.
Pago de bono-bus de estudiantes.

Importe
968.600 pta
248.576 pta
186.377 pta
551.000 pta
1.454.777 pta
2.525.158 pta
763.674 pta
30.400 pta
5.220 pta

3.- LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. MANUEL FERNANDEZ GROVAS, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Igrexa, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Jesús
E. Villar Quintáns, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------- Construirá de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Contará coa autorización da Excma. Deputación de A Coruña, e de Estructuras
Agrarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. ARTURO FRAMIL e outro S:C., solicitando licencia para a construcción dunha
vivenda unifamiliar en Texexe, parroquia de Calo, finca nº 1211-4, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D.Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Instalará unha porta tipo RF-45 entre o garaxe e a vivenda e un extintor contra
incendios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. ARTURO FRAMIL e outro S:C., solicitando licencia para a construcción dunha
vivenda unifamiliar en Texexe, parroquia de Calo, finca nº 1211-3, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D.Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Instalará unha porta tipo RF-45 entre o garaxe e a vivenda e un extintor contra
incendios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. MANUEL CALVIÑO IGLESIAS, para construcción de galpón de 30 m/2, na
finca de Cesar, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------- Retranquearase 3 mts a lindeiros e 8 mts ó eixe da pista.--------------------------------------

- Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo NT-G2, sendo exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o
cumio non superior a 4,00 m, e unha altura máxima de cornixa non superior a 2,30 m, ámbolos
dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes
perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela
neta e un límite de 30,00 m2.--------------------------------------------------------------------------------- Contará previamente coa autorización de Estructuras Agrarias.-----------------------------e) A D. JOSE RAMON GARCIA MENDEZ, para construcción dun alpendre para usos
agrícolas de 30 m/2, na finca nº 241 de Igrexa, parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 3 mts a lindeiros , 25 mts. do canle do regato existente e a distancia que
sinale a Excma. Deputación da Estrada Provincial.------------------------------------------------------- Cumprirán as condicións das normas Subsidiarias refrentes a edificacións adxectivas,
para solo NT-G2, sendo exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o
cumio non superior a 4,00 m. e unha altura máxima de cornixa non superior a 2,30 m, ámbolos
dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes
perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela
neta e un límite de 30,00 m2.--------------------------------------------------------------------------------- Contará coa autorización da Excma. Deputación Provincial .-------------------------------f) A D. SEVERO GONZALEZ TORRES, para construcción dun cerramento de 50 ml,
entre lindeiros, que por tratarse de obras de muro de fábrica presenta proxecto técnico redactado
por D. Javier García Castelo, na finca de Casalonga, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.--------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase á distancia sinalada pola Demarcación de Estradas do Estado
para N-550, e contará previamente coa autorización deste organismo.--------------------------------g) A Dª Mª JOSE ULLOA PRADO, para construcción dun cerramento de 3 ml, sen
tratarse de obra de muro de fábrica, na finca 27 de Francos, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Darase cumprimeto ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños) do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.----------------------------------------------------------------h) A D. EUGENIO LIÑARES MANTEIGA, para construcción dun cerramento de 25
ml, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca 103 de Regoufe, parroquia de Luou, así
como licencia para entubar a cuneta polo fronte da parcela, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as condicións técnicas que indica a autorización da Excma. Deputación que
se presenta.------------------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre retranquearase á distancia sinalada pola Excma. Deputación Provincial.---------

i) A D. ANTONIO FERREIRA MOSQUERA, para construcción dun cerramento de 13
ml., na finca fronte da casa, no lugar de Pedreira , parroquia de Calo, sen tratarse de obras de
muro de fábrica, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións Xerais (camiños), das citadas Normas.- O cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------l) A D. ANTONIO CAJARAVILLE SANDE, para construcción dun cerramento de 16
ml, sen tratarse de obras de muro de fábrica, e rampa de 6 m de ancho, na finca nº 45 de
Reboredo, na parroquia de Bamonde, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 4.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------ll) A D. JESUS RIVEIRO CAJARAVILLE, para reparación de cuberta da vivenda de
superficie 90 m/2, situada en Ramallosa, parroquia de Lucí, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.--------m) A D. LINO CASANOVA SANCHEZ, para reparación de cuberta da vivenda de
superficie 100 m/2, situada en Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da vivenda, sen que as obras afecten á estructura da mesma, e contando coa autorización
da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.--------------------------------------n) A Dª MARIA DEL CARMEN MALLO FUENTES, para repara-lo tellado da
edificación de superficie 60 m/2, situada en Fornelos, parroquia de Rarís, debendo realiza-las
obras sen modifica-lo volume actual da edificación e sen que as obras afecten á estructura da
mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. EUGENIO LIÑARES MANTEIGA, para limpeza e conservación de muro de
34 ml na finca nº 103 de Regoufe, parroquia de Luou, debendo se-las obras as mínimas para
ornato e conservación do muro.-----------------------------------------------------------------------------o) A D. JOSE RODRIGUEZ MONTES, para aumentar 2 tubos na rampa de accceso á
vivenda, situada en Regoufe, parroquia de Luou, fronte á pista municipal, debendo instalar unha
tubería das mesmas condicións da existente.--------------------------------------------------------------p) A UNION FENOSA S.A., para canalización para subministro de liña de baixa
tensión en Mallos, parroquia de Teo, expediente 511395040023-3, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Os soportes situaranse a unha distancia mínima de 4,50 m do eixe das pistas
municipais.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cumprirá as condicións da autorización da Consellería de Industria.----------------------- Repoñerase o pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos
cruces realizados nas pistas públicas.----------------------------------------------------------------------- Aportará aval por importe de 400.000 pesetas ós efectos de garante para danos na vía
pública.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

q) A UNION FENOSA S.A., para instalación soterrada de liña eléctrica en
Montouto-C-541, SRF nº SGD 214101010129-1-1, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ A canalización farase a unha profundidade suficiente para respecta-las obras de
infraestructuras urbanas municipais pendentes de instalar.---------------------------------------------- Cumprirá as condicións da autorización da Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e vivenda de data 15-10-01.------------------------------------------------------------------------ Repoñerase o pavimento e borde da vía en perfectas condicións.---------------------------r) A UNION FENOSA S.A., para canalización para suministro de liña de media tensión
pola estrada C-541, expediente 214100030169, en Montouto, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.--------------------------------------------s) A UNION FENOSA S.A., para canalización para suministro de liña de media
tensión pola estrada C-541, expediente 2141980110033-1, en Montouto, debendo realiza-las
obras de acordo co proxecto presentado, e repoñendo o pavimento en perfectas condicións.-----t) A PETROGAL ESPAÑA S.A., para dous depósitos de GLP de 4.800 l., aéreo, en
Cacheiras, edificio “As Torres”, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado
polo enxeñeiro técnico industrial D. Miguel A. Gómez, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medias Ambiente, sobre medidas
correctoras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------4.- CERTIFICACIÓN DE OBRAS.-Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:---------------------------------------------------a) Certificación UNICA da obra “Saneamento en Caxade-Luou”, incluida no Fondo de
Cooperación coas Entidades Locais 2000, asinada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez, por importe de catro millóns cincuenta e tres mil cento once pesetas.------------------b) Certificación nº UN da obra “Saneamento en Campos-Teo”, incluida no Plan de
Obras e Servicios 2001, asinada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe
de dous millóns novecentas corenta e cinco mil cincocentas noventa e cinco pesetas.-------------5.- SOLICITUDE DE AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitido polo
departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª Mª Carmen Rodríguez
García, non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.--------------------6.- CONCESION DE TARXETAS DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.- Vistos os informes emitidos polo departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante nos expedientes, a Comisión de goberno, por unanimidade, acorda
concede-la tarxeta de estacionamento para minusválidos ás seguintes persoas:---------------------a) A Dª JOSEFINA GARCIA NOYA, para o vehículo matrícula C-2164-BT, non
debendo aporta-la interesada ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------b) A D. MANUEL PIÑEIRO DURO, non debendo aporta-lo interesado ningunha
cantidade para o citado fin.------------------------------------------------------------------------------------

c) A Dª TERESA LOPEZ RIVAS, non debendo aporta-la interesada ningunha cantidade
para o citado fin.-----------------------------------------------------------------------------------------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA
DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 8 DE XANEIRO DE 2002.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a oito de xaneiro de
dous mil dous.--------------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
asistencia dos seis membros que a compoñen e que se
citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión
extraordinaria convocada para este día.--------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.----------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte ------------------------------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)

Proveedor e concepto
POMPAS FÚNEBRES MARCELINO
Coroa de flores para o enterro de D. Manuel Calviño Martiñez
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais
TELEFONICA
Recibo de fax municipal
GRUPO COMERCIAL RICARDO
Reinstalación e configuración de Windows e Drivers nun Pc
FLORISTERIA MIMOS
Plantas artificiais para casa consistorial
GALICON
Material de oficina
LA LEY
Suscripción publicacións
CEMIGA
Mantemento da fotocopiadora
SEUR
Remisión de documentación a diversos organismos oficiais
HOTEL CONGRESO
Viño español na clausura do Trofeo de Futbol xuvenil concello de Teo
CORREOS E TELEGRAFOS
Franqueo de cartas, mes de outubro
CORREOS E TELEGRAFOS

Importe
160.77 €
687.70€
35.76 €
108.18 €
90.15 €
120.32 €
76.25 €
62.64 €
42.77 €
1170.41 €
428.46 €
239.28 €

Orde
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
ao)
ap)
aq)
ar)

Proveedor e concepto
Franqueo de cartas , mes de novembro
CEMIGA
Mantemento de fotocopiadora
RESTAURANTE CIERTO BLANCO
Comida con enxeñeiros do Ministerio de Fomento e Renfe
VSM CANON
Mantemento fotocopiadora Xulgado de paz
CEMIGA
Mantemento de fotocopiadora
RESTAURANTE ANTOXO S.L.
Por aperitivo no día da Garda Civil
EL CORREO GALLEGO
Anuncio Festa do San Martiño
CELSO PAZ S.L.
Proxeccións cinematográficas 12, 13 e 14 de setembro
D. LUIS MOREIRA MATOS
Valoración para compra de finca de D. Juan Fandiño Núñez
D. LUIS MOREIRA MATOS
Valoración para compra de finca de D. Amadeo Carbajales Gallego
D. LUIS MOREIRA MATOS
Valoración para compra de finca de Dª Esther Rodríguez Iglesias
D. LUIS MOREIRA MATOS
Valoración para compra de finca de Dª Graciela García Rivas
D. LUIS MOREIRA MATOS
Valoración para compra de finca de D. Jesús Pérez Martínez e esposa
D. LUIS MOREIRA MATOS
Valoración para compra de finca de D. Manuel Parajó Iglesias
D. LUIS MOREIRA MATOS
Valoración para compra de finca de D. Antonio Seijas Pardo
D. LUIS MOREIRA MATOS
Valoración para compra de finca de Dª Josefina Liñares Otero
D. LUIS MOREIRA MATOS
Valoración para compra de finca de Dª Elisa de Sas de la Encina
D. LUIS MOREIRA MATOS
Valoración para compra de finca de Dª Generosa E. Martinez Milmanda
COREGAL
Servicio de recollida de papel e cartón, mes de outubro
CENTRO DEPORTIVO S.L.
Material para departamento de deportes
MULTIOCIO GALICIA S.L.
Productos para piscinas municipais
INSA S.L.
Por desratización
CENTRO DEPORTIVO S.L.
Camisetas e medallas para clausura piscinas
CENTRO DEPORTIVO S.L.
Camisetas para campamento
PROPALYM S.L.
Materiais de limpeza
D. MIJAIL MORIATOV
Concerto de música clásica 21-12-2001 no IES de Cacheiras
PUBLIPROMO Y PUNTO S.L.
Camisetas para trofeo de futbol sala municipal
CAMILO CARBALLAL S.L.
Formigón para Colexio de Calo

Importe
77.48 €
254.17 €
12.51 €
108.09 €
150.25 €
348.59 €
557.14 €
174.29 €
174.29 €
174.29 €
174.29 €
174.29 €
174.29 €
174.29 €
174.29 €
244.01 €
174.29 €
566.02 €
1105.20 €
888.66 €
115.03 €
1331.24 €
339.87 €
298.91 €
1382.33 €
794.78 €
1198.58 €

Orde
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)

bs)

bt)
bu)
bv)

Proveedor e concepto
EXCLUSIVAS VILA S.L.
Cargas de extintores e revisións en colexios
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE
Reparacións en colexio de Calo
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE
Reparacións en colexios unitarios
INSA S.L.
Desratización
PEREIRA Y SANCHEZ S.L.
Reparación en colexios e outros lugares do concello
COPY ESTUDIO S.L.
Copias de planos e carpetas
D. SATURNINO FARIÑA PEREZ
Limpeza da zona da depuradora de Vilares de Rúa de Francos
DEPORTEGESTION S.L.
Servicios prestados en escolas deportivas municipais. Mes de outubro
DEPORTEGESTION S.L.
Servicios prestados en escolas deportivas municipais. Mes de novembro
JAVIER SEIJO FERRO
Arranxos en colexios
JAVIER SEIJO FERRO
Arranxos en colexios
AGRUPACION DE DEPORTISTAS VETERANOS
Gastos de arbitraxe da liga de futbol sala. Mes de novembro
AGRUPACION DE DEPORTISTAS VETERANOS
Gastos de arbitraxe da liga de futbol sala. Mes de decembro
CEFIGAL, S.L.
Reparacións en colexios, casa do concello e centros médicos
RODRIGUEZ &RODRIGUEZ
Compra de maquinaria de limpeza e accesorios
RODRIGUEZ & RODRIGUEZ
Compra de aspirador para limpeza de albergue de pelegríns
MANUEL VALIÑO CALO
Viaxes e materiais de construcción para obras municipais
GOMEZ Y FANDIÑO S.L.
Materiais de construcción para obras municipais
CIBERTEO S.L.
6 Pcs para aula de informática
CIBERTEO S.L.
Compra de materiais informáticos para dependencias municipais
ARCHY&SIGA
Reparación de ordenador
ALUMINIOS VEDRA
Reparacións nas portas do polideportivo dos Tilos
CAFE-BAR A SANTA SEDE
Unha carga de extintor, utilizado no incendio do polideportivo da
Ramallosa
CEFIGAL S.L.
Reparacións en escolas, centros médicos e xulgado. Reparación de
tuberías en beirarrúas de Solláns
GOMEZ Y FANDIÑO S.L.
Materiais para obras municipais
DEPORTEGESTION S.L.
Servicios prestados en escolas deportivas municipais. Mes de setembro
DEPORTEGESTION S.L.

Importe
1966.76 €
920.27 €
1547.73 €
169.41 €
896.04 €
51.66 €
60.10 €
2788.70 €
3137.28 €
1610.47 €
1220.05 €
300.51 €
252.43 €
719.25 €
2987.03 €
417.61 €
892.24 €
1849.25 €
9574.99 €
122.56 €
97.60 €
111.06 €
12.02 €

879.00 €

100.30 €
2788.70 €
3137.28 €

Orde
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cm)
cn)

co)

cp)

cq)
cr)
cs)
ct)
cu)
cv)
cx)
cz)
da)
db)

Proveedor e concepto
Servicios prestados en escolas deportivas municipais. Mes de decembro
EMPRESA SEOANE S.L.
Bonobus, mes de decembro
EMPRESA SEOANE S.L.
Bonobus 3ª idade
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Por zahorra para Casalonga
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.
Bacheos ,limpeza e colocación de obras de fábrica
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS S.L.
Actualización e depuración do Padrón de urbana deste concello
INSA, S.L.
Desratización, mes de decembro
J. VILLAVERDE S.A.
Materiais para obras municipais
CONSTRUCCIONES OÑIAL S.L.
1ª Certificación da obra “ Ampliación Casa consistorial(fase III)”
CEFIGAL , S.L.
Instalación de calefación en Centro da Terceira Idade da Ramallosa
PANADERIA O TANGUEIRO
Fariña para churros, cabalgata de Reis
CAMPOSA S.L.
Materiais para obras municipais
HEDEGASA S.A.
Bonobús pensionistas
LIBRERIA LA COPIA
Premios do certame de postais de Nadal
OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO S.L.
1ª certificación das obras de execución de construcción da gardería
infantil de Calo (Fase 2 e 3)
OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L.
2ª Certificación das obras de execución de construcción da gardería
infantil de Calo (Fase 2 e 3)
RESTAURANTE XAMONERIA A COVA
Bocadillos para participantes e traballadores municipais no I Festival de
Música Tradicional Concello de Teo
COMERCIAL AGRIVAMA S.L.
Materiais e recambios para vehículos municipais
EL CORREO GALLEGO
Publicidade en libro de empresas
EL CORREO GALLEGO
Reportaxe sobre a construcción en Teo
EL CORREO GALLEGO
Publicidade en reportaxe sobre Fitur
EL CORREO GALLEGO
Reportaxe sobre Teo na sección “Axenda municipal 98”
EL CORREO GALLEGO
Reportaxe sobre Teo na sección “Axenda municipal 2000”
EL CORREO GALLEGO
Publicidade en libro de empresas
EL CORREO GALLEGO
Publicidade en libro de empresas
EL CORREO GALLEGO
Publicidade do concello no reportaxe “Gala de hostelería”
EL CORREO GALLEGO

Importe
13.07 €
141.24 €
42.57 €
6381.77 €
4601.35 €
169.42 €
185.03 €
42070.85 €
22369.53 €
9.02 €
1546.48 €
1235.87 €
144.99 €
107530.68 €

58511.11 €

673.13 €

807.02 €
697.17 €
697.17 €
522.88 €
278.87 €
278.87 €
871.47 €
557.74 €
348.59 €
118.52 €

Orde
dc)

dd)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dm)
dn)
dñ)
do)
dp)
dq)
dr)
ds)
dt)
du)
dv)
dx)
dz)
ea)
eb)

ec)

Proveedor e concepto
Anuncio subvencións municipais 2001
D. ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
Provisión de fondos recurso de casación no Tribunal Supremo Sala
Primeira do Civil nº 2841/2001-1
VSM CANON
Mantemento fotocopiadora do xulgado
MESON-RESTAURANTE LOS ROBLES
Comida de Nadal da corporación e os traballadores municipais
DISPREX, SL
Caramelos para cabalgata de Reis 2002
COPY ESTUDIO S.L.
Postais de Nadal para Policía local
COPY ESTUDIO S.L.
Postais de Nadal para Policía local e copias de planos
SOGAMA
Tratamento de RSU, mes de outubro
SOGAMA
Tratamento de RSU , mes de novembro
J. TEO AMATE
Materiais de limpeza e materiais e ferramentas para obras municipais
JULIO HERBELLA ALVAREZ
Viaxe co seu taxi ó Hospital Clínico para depart. Servicios Sociais
CORZAN S.L.
Material de limpeza
TRAPSA S.A.
Bonobús pensionistas
CEPSA S.A.
Gasóleo para vehículos municipais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS S.L.
Productos alimenticios e de limpeza para depart. Servicios Sociais
THYSSEN BOETTICHER
Mantemento ascensor centro da 3ª idade
GASOLEO CALEFACCIÓN S.L.
Gasóleo de calefacción
VALDES NUÑEZ S.L.
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ S.L.
Carburante para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ S.L.
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ S.L.
Gasóleo e aceite para vehículos municipais
UNION FENOSA
Suministro electricidade escolas
OTERO VAZQUEZ ARQUITECTOS, S.L.
Informes técnicos de infravivenda
D. GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Redacción do proxecto de “Saneamento en Eo dos Ferreiros” e
“Saneamento en Casal”
D. GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Redacción de proxecto de “Plan de aforro enerxético 2001”

Importe
450.76 €

237.57 €
2508.02 €
167.20 €
6.01 €
23.77 €
8348.68 €
7120.82 €
106.50 €
27.65 €
133.86 €
112.39 €
80.84 €
400.29 €
308.08 €
5883.63 €
24.04 €
12.62 €
53.49 €
53.94 €
14.17 €
3067.57 €
1537.47 €

3737.38 €

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. JOSE BENITO LANZOS NOVOA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar na Urbanización San Sadurniño, parcela O-7, parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Nestor R. Otero Rando, debendo construir de acordo co
proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores de
obra perante o concello.--------------------------------------------------------------------------------------b) A D. JUAN CARLOS LAFUENTE MOREIRA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Vilar de Bispo, parroquia de Lampai, segundo proxecto redactado polo arquitecto
D. Jesús Atilano Cabado López, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non
iniciando as obras ata presentar perante o concello presentar nomeamento de técnicos directores
de obra, e en cumplimento da CPI-96, instalará unha porta tipo RF-45 entre o garaxe e a
vivenda e un extintor adecuado no garaxe.----------------------------------------------------------------c) A Dª Mª DEL PILAR ANGUEIRA SUAREZ, para construcción dunha vivenda
unifamiliar na Silva, parroquia de Lampai, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª
Mercedes Rosón Varela, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as
obras ata presentar nomeamento de técnicos directores de obra perante o concello, e debendo ser
presenciadas as obras de excavación por arqueólogo designado pola Consellería de
Cultura-Patrimonio.-------------------------------------------------------------------------------------------d) A Dª ESTEBAN GRAÑA SEOANE, para modificación de obra, segundo proxecto
para vivenda unifamiliar na finca 622 de Outeiro, parroquia de Reis, conc licencia concedida
anteriormente segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Mª Ánxeles Souto Muíño,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Manteranse as mesmas condicións da licencia concedida anteriormente .------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Instalará unha porta tipo RF-45 entre o garaxe e a vivenda.---------------------------------- Colocará un extintor adecuado no garaxe.------------------------------------------------------e) A D. LINO DOMINGUEZ GARCIA, para legalización de obras de construcción de
vivenda, basadas en licencia concedida en data 16-04-99, en Cabovila, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio sabucedo e outro, debendo construir de
acordo co proxecto de legalización presentado, non iniciando as obras ata presentar perante ó
concello nomeamento de técnicos directores de obra.---------------------------------------------------f) A D. JUAN TOJO FUENTES, para construcción de galpón para usos agrícolas de 20
m72 adosado á súa vivenda, situada na Póboa, finca nº 1204, parroquia de Cacheiras, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Retranquearase 5 mts a lindeiros e 8 mts ó eixe da pista.-------------------------------------- cumprirán as condicións das normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para Solo Non Urbanizable N.T.(G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 25
da parcela neta e un límite de 30,00 m2.-------------------------------------------------------------------- Non iniciará as obras ata presenta-la autorización previa e vinculante de Estructuras
Agrarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A Dª Mª DOLORES CASAL IGLESIAS E Dª JOSEFINA-ALCIRA CASAL
IGLESIAS, para segregación de finca, situada en Bustelo, parroquia de Luou, debendo

efectua-la segregación de acordo co proxecto de segregación presentado, redactado polo
arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira.--------------------------------------------------------------------h) A Dª DOLORES CAMINO MALLO, para colocación de canalón de 13,10 ml., para
recollida de auga e repasado de ocos na parede existente no cuberto do galpón, na finca da casa
nº 50 de Casalonga, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen afectar á estructura da
edificación, e estas serán as mínimas para conservación, ornato e limpeza de acordo co Decreto
28/1999 de Disciplina Urbanística.-------------------------------------------------------------------------i) A Dª Mª DEL CARMEN AYUDE PEREIRA, para abrir un oco para portal, no muro
da casa con fronte á vía pública, no núcleo de Socastro, parroquia de Calo, debendo realiza-las
obras sen que afecten á estructura da edificación, e o oco quedará a unha distancia mínima
superior a 3 m das edificacións lindantes en liña perpendicular, e 0,70 m en liña lateral.----------l) A D. JOSE BAÑOS FOJO, para recheo de terras na finca nº 418-2 de Solláns,
parroquia de Calo, aportando 50 m/3 de terras para rasanteo e nivelación, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.------------------------------------------- Aportará aval por valor de 150 euros para responder a posibles danos ocasionados no
pavimento da pista que conduce ata dita finca.-----------------------------------------------------------4.- LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.-------------------------a) Visto o expediente tramitado a instancia de Dª MAGNOLIA IVELISSE GRACIANO
MOLINA , veciña de Ames , que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un
establecemento dedicado a PERRUQUERIA DE SEÑORAS E CABALEIROS, no lugar de
Cacheiras (Edif. O Dolmen-1ºC-Portal 5) , parroquia de Cacheiras deste concello.----------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Visto o expediente tramitado a instancia de D. JOSE MANUEL GESTAL LIÑARES
, veciño de Teo , en nome de “MOVIFLEX 2000 S.A.”,que solicita a regulamentaria licencia
para abrir ó público un establecemento dedicado a COMERCIO Ó POR MAIOR DE
COLCHÓNS E SOMIERS, en Recesende, punto quilométrico 7.00 da C-541 deste concello.---Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. MANUEL OREIRO GOMEZ , nº 2635 de data 27-12-01 , no que expón, como

propietario do “Restaurante Don Pepe”, que a Sociedade “Leo y Sende S.L.” deixa de rexelo, e
que pasa a facelo D. JOSE ANTONIO CALVIN MENDEZ, polo que solicita o cambio de
titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concede-lo cambio de titularidade que se solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións
baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------------------------------6.-CONTRATACION DE OBRA DE INSTALACION DE TUBERIA DE
ABASTECEMENTO NA GRELA-CALO.-----------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda contratarlle á empresa “Espina y
Delfín S.L.”, a obra de instalación de tubería de abastecemento 110/10 aproveitando a zanxa
existente coincidente con saneamento en A Grela, parroquia de Calo, por importe de tres mil
cincocentos trinta e cinco euros con vinte céntimos.-----------------------------------------------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
corenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA
DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 22 DE XANEIRO DE 2002.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín
Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vintedous de xaneiro
de dous mil dous.--------------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde,
D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira
convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos
seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a
fin de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria convocada
para este día.-------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.--------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de
seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos
na seguinte ---------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)

Proveedor e concepto
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA
Productos para servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA
Productos para servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA
Productos para servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA
Productos para servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA
Productos para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA
Productos para festival de música tradicional
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA
Productos para festival de música tradicional
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA
Productos para festival de música tradicional
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA
Productos para escolas
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS
Actualización e depuración do padrón de urbana
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS
Actualización e depuración do padrón de urbana
BRAXECO, S.L.

Importe
84.01 €
28.86 €
58.52 €
364.11 €
77.94 €
183.28 €
339.30 €
136.19 €
25.47 €
5647.11 €
5595.33 €
2300.70 €

Orde
ñ)
o)
p)

q)

r)

s)

t)

u)
v)

x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)

Proveedor e concepto
Tatami Iudo para colexio da Ramallosa
BRAXECO, S.L.
Tarxetas e reloxio de control horario para casa consistorial
COOPERATIVA AMIGUIÑOS DE TEO
Honorarios mes de xaneiro
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.
Sonido para festival de música tradicional, grabación de cinta e
megafonía con coche durante dous días
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.
Sonido e megafonía para cabalgata de Reis, con grabación de cinta e
megafonía con coche durante dous días
OBRAS Y EDIFICACIÓNES SEIXO, S.L.
3ª Certificación das obras de execución de construcción da gardería
infantil de Calo (Fase 2 e 3)
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L.
Colocación de tubos en Casalonga, Freiría, Ribeira, e pista de Vilanova
a Eo dos Menecos
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
Acondicionamento de pistas: de Vilanova a Eo dos Menecos, Vilanova,
Eo dos Menecos, Carballal e acondicionamento de masa común nos
Verxeles
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
Acondicionamento de pista en Agoso
ULLOA DE SALVAMENTO-GRUPO AURAVENTURA, S.L.U.
Convenio para formación e entrenamiento da Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Teo
DISTRIBUIDORA JURIDICA ESPAÑOLA, S.A.
Renovación de base de datos sobre xurisprudencia
INSTALACIONES ELECTRICAS MANUEL FERNANDEZ
Ampliación do alumado público xunto á Igrexa de Recesende
INSTALACIONES ELECTRICAS MANUEL FERNANDEZ
Instalación eléctrica no local de extensión agraria da Ramallosa
TELEFONICA
Recibo telefónico do Centro Parroquial dos Tilos
TELEFONICA
Recibo telefónico da casa consistorial
RESTAURANTE CIERTO BLANCO
Comida co Ilmo. Sr. Subdelegado do Goberno
COMERCIAL RUBIO HIDALGO, S.A.
Adornos para cabalgata de Reis
MAQUINARIAS OTERO S.L.
Alquiler de maquinaria para obras municipais
FARMACIA ANA PRIETO BERTOLEZ
Medicamentos para servicios sociais
FARMACIA ANA PRIETO BERTOLEZ
Medicamentos para servicios sociais
AXENCIA TRIBUTARIA DE FACENDA
Impresos para declaración trimestral
TELEFONICA
Recibo centro médico de Cacheiras
TELEFONICA
Recibo centro médico de Pontevea
TELEFONICA
Recibo telefónico da policía Local
TELEFONICA

Importe
3103.80 €
2994.43 €
2196.10 €

1568.64 €

46106.81 €

32957.34 €

36532.46 €

2431.97€
2701.55 €

93.60 €
3520.60 €
585.50 €
28.80 €
1260.13 €
156.84 €
296.19 €
223.10 €
222.75 €
170.70 €
4.04 €
38.92 €
33.03 €
91.97 €
86.98 €

Orde
ao)
ap)
aq)
ar)
as)

at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)

bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)

Proveedor e concepto
Fax Policía Local
TELEFONICA
Conexión a Internet da Casa Consistorial
TELEFONICA
Teléfono Policía Local
TELEFONICA
Fax Técnico Local de Emprego
CORREOS
Franqueo correspondencia municipal, mes de decembro 2001
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.
Traballos realizados durante o mes de xaneiro de 2002 na parroquia de
Vaamonde, zona de Tribaldes
ALQUIMAO S.L.
4 cañóns de calor para festival de música tradicional
AGOSOFLOR S.L.
Centro de flores para grabación de mensaxe de Nadal
AGOSOFLOR S.L.
Centro de flores para Festa da 3ª idade
AGOSOFLOR S.L.
Centro de flores para Festa da Nai
AGOSOFLOR S.L.
Centro de flores para festival de música tradicional
XESTION E CONTROL NOROESTE, S.L.
Mantemento de extintor
GRAFIDEZA, S.L.
Material de oficina
MARLO, S.C.
Construcción de marquesina, traslado e instalación
MANUEL VALIÑO CALO
Materiais para obras municipais
JULIO HERBELLA ALVAREZ
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
Acondicionamento e afirmado de pistas en Carballal, Fase 1ª
MARTINEZ MONTES S.L.
Acondicionamento e afirmado de pistas en Carballal, Fase 2ª
FUNDACION RUTA XACOBEA DO MAR DE AROUSA E ULLA
Cota anual 2002
PROPALYM S.L.
Productos de limpeza
PROSEGA S.A.
Mantemento alarma casa consistorial
INFANTILANDIA
Montaxe de parque infantil o día 5 de xaneiro no pavillón da
Ramallosa
MELLA CALVO, S.L.
Materiais de construcción para obras municipais
FARMACIA ENRIQUE MARTINEZ PARAJO
Medicamentos para funcionarios
DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA
Suscripción ó B.O.P 2002
DIARIO OFICIAL DE GALICIA
Suscripción ano 2002
EMPRESA ESTRADENSE S.L.
Bonobus correspondente ó mes de novembro 2002

Importe
140.74 €
24.36 €
21.20 €
1825.30 €
10838.51 €

250.98 €
72.12 €
18.03 €
18.03 €
90.03 €
58.93 €
1023.96 €
3311.58 €
552.20 €
81.14 €
1682.83 €
11419.23 €
601.01 €
298.91 €
62.74 €
766.89 €

608.81 €
291.34 €
102.79 €
130.58 €
172.55 €

Orde
br)
bs)
bt)
bu)
bv)
bx)

bz)
ca)
cb)
cc)
cd)

ce)
cf)

Proveedor e concepto
EMPRESA ESTRADENSE S.L.
Bonobus correspondente ó mes de decembro 2002
EL CORREO GALLEGO
Publicidade polo 8º aniv. do xornal
EL CORREO GALLEGO
Felicitación de Nadal
EL CORREO GALLEGO
Felicitación de Nadal
COREGAL
Servicio de recollida de papel e cartón, mes de decembro
MANUEL CASAL PEREZ
Rótulos para tractor municipal, cemiterio de Cacheiras, obras en Igrexa
de Oza e modificación de pancartas da Festa do Cabalo
MANUEL CASAL PEREZ
Pancarta para Festival de música tradicional
AQUAGEST
Liquidación correspondente ó terceiro trimestre de 2001
ARCHY&SIGA
Material informático
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE
Traballos de carpintería no colexio da Ramallosa
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.
Certificación nº 1 da obra “Ampliación de saneamento en Penelas,
Procelas e Noenlles
SUMCYL, S.L.
Materiais de auxilio en estrada para Protección Civil
ACIMUT
Planta e perfil lonxitudinal para estudio de saneamento de Constenla

Importe
89.76 €
104.57 €
244.01 €
279.56 €
456.12 €
366.94 €

385.79 €
16363.50 €
125.50 €
2210.08 €
76.272.76 €

962.65 €
244.01 €

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A Dª GUADALUPE NORIEGA ROMAGUERA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar na finca 387 PB de Sollans, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira, debendo construirse de acordo co proxecto presentado,
non iniciando as obras ata presentar perante o concello nomeamento de técnico director de obra.
b) A D. OSCAR BOTANA FELPETE, para ampliación dunha vivenda unifamiliar na
Grela, parroquia de Lampai, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Alberto Iglesias
Fungueiriño, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata
presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores das mesmas, e debendo contar
coa autorización previa da Excma. Deputación Provincial.---------------------------------------------c) A D. ADOLFO SEOANE FRANQUEIRA, para construcción dun cerramento polo
fronte da finca nº 1027 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, na
Igrexa, que por tratarse de obras de muro de fábrica presenta proxecto técnico redactado por D.
Enrique Perol Rama, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-----------------------------1.- Para obte-la licencia de obra nova, en parcelas que dean fronte a camiños públicos,
deberá cumprirse o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------a) Nos frontes de parcelas que linden con camiños públicos deberán garantirse
polos propietarios as operacións de acondicionamento daqueles nos termos que se describen nos
apartados seguintes deste artigo.-----------------------------------------------------------------------------

b) A franxa comprendida nun ancho de 3,50 m a partires do eixo do camiño (para
camiños de segunda orde), e de 4,50 m a eixo do camiño ( para camiños de primeira orde),
deberá situarse na mesma rasante que a vía.---------------------------------------------------------------c) O tratamento a rentes da vía que deberá darse á banda comprendida entre a
aliñación exterior do camiño e a liña da franxa de 4 a 6 metros (segundo a clasificación do
camiño), aterase ó que segue:--------------------------------------------------------------------------------c.1) Se a diferencia de cota medida na aliñación exterior do camiño e a rasante da
vía é menor a 1 metro, deberá deixarse á altura da rasante da vía, sendo a aliñación exterior á
liña de cerre.----------------------------------------------------------------------------------------------------c.2) Se a diferencia de cota medida na aliñación exterior do camiño e a rasante da
vía é maior ou igual a 1 metro, realizarase un vaciado ou un recheo de terras (segundo o caso)
nun fronte mínimo de 10 metros de lonxitude e ancho a distancia entre a aliñación exterior e a
liña da franxa de 4 a 6 metros (segundo o ancho do camiño), ata poñela a rentes da vía, sobor da
aliñación exterior colocarase un muro de contención que poderá ser sustituido por un talude
natural coas garantías de estabilidade suficiente e coa arista inferior coincidindo coa aliñación
exterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública municipal e á distancia que
sinale a Excma. Deputación Provincial na estrada desta titularidade, e situará a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre contruido, afirmando o treito
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------3.- Contará coa autorización da Excma. Deputación.-------------------------------------------d) A D. CARLOS DIAZ GONZALEZ, para segregación da finca nº 220 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada no núcleo de Vilar de Calo, debendo
efectua-la segregación de acordo co proxecto presentado, redactado pola arquitecta Dª Victoria
Rodríguez Solorzano.-----------------------------------------------------------------------------------------e) A D. CARLOS DIAZ GONZALEZ, para segregación da finca nº 221 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada no núcleo de Vilar de Calo, situada no
núcleo de Vilar de Calo, debendo efectua-la segregación de acordo co proxecto presentado,
redactado pola arquitecta Dª Victoria Rodríguez Solorzano.-------------------------------------------f) A D. LUIS ASOREY LOPO, para segregación da finca nº 1324 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada no núcleo de Balcaide, debendo
realiza-la segregación de acordo co proxecto presentado, redactado por D. Jesús Naveira
Pequeno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------g) A Dª MARIA DE LOS ANGELES PRECEDO LORES, para agrupación de fincas,
segundo escritura que presenta, formando unha soa parcela, que corresponde ás fincas nº 662 e
663, así como o terreo excluido lindante coas mesmas, en “Codesal”, parroquia de Recesende.-h) A Dª MARIA DE LOS ANGELES PRECEDO LORES, para segregación da finca
agrupada en fincas nº 663-B e 662-A do plano de concentración parcelaria da parroquia de
recesende, debendo realiza-la segregación segundo o proxecto presentado, redactado polo
arquitecto D. Mario López Freire.--------------------------------------------------------------------------i) A Dª JOSEFINA COELLO GARCIA, para retellado de cuberta da vivenda de
superficie 72 m/2, situada en Ribas, parroquia de Oza, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura das mesma.----------------------4.- DENEGACION DE LICENCIAS.----------------------------------------------------------a) Visto o escrito presentado por D. MANUEL VILACOBA IGLESIAS, nº 2620 de
data 26-12-01, no que solicita licencia para a rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en

Seixos, parroquia de Luou, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
denega-la licencia que se solicita, por non cumpri-las condicións da ordenanza de núcleo
tradicional NT-G2 das Normas vixentes, referentes a distancia entre lindes(3,00 m) nin cumpre
o fronte mínimo á vía pública (14 m), polo que segundo establecen a normativa mencionada,
neste tipo de edificacións non poderán realizarse obras de consolidación nin aumento de
volume, e porque a edificación adxectiva que figura no proxecto supera os 30 m/2, de xeito que
computa edificabilidade, superando entón a edificabilidade de 0,25 m2/m2 que fixa a ordenanza
como máxima.-------------------------------------------------------------------------------------------------5.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.- Visto escrito de D. JOSE
FONTENLA TORRES, en representación de “ESTRONOR S.L.”, nº 2610 de data 24-12-01 ,
no que solicita licencia de primera ocupación da edificación destinada a EDIFICIO DE
VIVENDAS 820 vivendas)-Fase IV, situada en Ramallosa, parroqquia de Lucí , visto o informe
do técnico municipal e demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno,
por unanimidade, acorda concederlle a licencia de primeira ocupación que solicita.---------------6.- CERTIFICACIÓN DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-la seguinte certificación de obra:--------------------------------------------------------A) Certificación número TRES, primeira da Fase III da obra “Construcción da Gardería
infantil de Calo”, asinada polo Técnico Director D. Enrique Eijo Blanco, por importe de
CORENTA E SEIS MIL CENTO SEIS EUROS CON OITENTA E UN CENTIMOS”.----------7.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. JOSE CALVO PEON, nº 2641 de data 28-12-01, no que expón que pasa a rexe-lo
establecemento dedicado a Taller de reparación de automóbiles situado en Casalonga, parroquia
de Calo, do que era titular D. Manuel Calvo García, polo que solicita o cambio de titularidade
do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o
cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licencia.------------------------------------------------------------------------------8.- SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe
emitido polo Departamento de Servicos Sociais, e demais documentación obrante no
expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a axuda de
emerxencia social a D. Urbano Rey Vázquez, para sufraga-los gastos de desprazamento a
Coruña para someterse ó recoñecemento de minusvalía.------------------------------------------------9.- SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.-Vistos os informes emitidos polo
depar tamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a D.
MANUEL MOSQUERA MIRANDA, o cal non deberá aportar ningunha cantidade para o
citado fin.-------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS
Á EXCMA. DEPUTACION
PROVINCIAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou :------------------------------------------a) Solicita-las seguintes subvencións:------------------------------------------------------------1º.- Para os servicios sociais municipais, para os seguintes conceptos:-----------------------

- Axuda no fogar e apoio á unidade de convivencia.--------------------------------------------- Aloxamento alternativo.---------------------------------------------------------------------------- Mantemento do centro sociocultural e da terceira idade.--------------------------------------Transporte de minusválidos á Asociación de pais de minusválidos de Teo
(ASPAMITE).-------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Para infraestructura e equipamento, en materia de promoción económica:-------------- Provisión de módulos arquivadores para o arquivo municipal.------------------------------- Para a adquisición dun turismo para diversos usos deste concello.-------------------------3º.- Para actividade en xeral, en materia de deportes:-------------------------------------------- Campaña de fomento do deporte.----------------------------------------------------------------- Celebración dos trofeos de fútbol “Concello de Teo”.----------------------------------------4º.- Para infraestructura e equipamento, en materia de deportes:------------------------------ Para compra de material deportivo.--------------------------------------------------------------- Para acondicionamento e pintado dos pavillóns polideportivos .----------------------------5º.- Subvención para infraestructura e equipamento, en materia de cultura:----------------- Para mobiliario do salón de plenos.--------------------------------------------------------------- Para megafonía do centro cultural da Ramallosa.----------------------------------------------6º.- Subvención para actividade en xeral, en materia de cultura:------------------------------- Para festas do concello.----------------------------------------------------------------------------- Para campamento de verán.-----------------------------------------------------------------------b) Comprometerse a cumprir tódalas condicións especificadas nas bases da
convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------------------------c) Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para continua-los demais trámites do expediente.---11.-SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA, DENTRO DO PROGRAMA “ANIMADORES DEPORTIVOS”.------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, vista a convocatoria da Excma. Deputación
Provincial do programa “Animadores deportivos”, dirixidos a concellos durante o ano 2002,
acordou:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria, a inclusión
deste concello no programa “ Animadores deportivos”.-------------------------------------------------- Comprométese a cumprir tódalas condicións especificadas nas bases desta
convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Comprométese a incluir no presuposto municipal do ano 2002 o crédito necesario para
garanti-la achega municipal a este programa.------------------------------------------------------------- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites.-------12.-SOLICITUDE DE SUBVENCION A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA, DENTRO DO PROGRAMA “ NOITE DE CINE”.-----------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, vista a convocatoria da Excma. Deputación
Provincial do programa de cine ó aire libre dirixido a concellos durante o ano 2002,
acordou:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria, a inclusión
deste concello no programa “ Noite de cine”.--------------------------------------------------------------Comprométese a cumprir tódalas condicións especificadas nas bases desta
convocatoria.----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Comprométese a incluir no presuposto municipal do ano 2002 o crédito necesario para
garanti-la achega municipal a este programa, que ascende ó 30% do seu custo total.--------------- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites.-------13.-SOLICITUDE DE SUBVENCION Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL
DA CORUÑA.------------------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, vista a convocatoria da Excma. Deputación
Provincial de programas dirixidos a concellos para actividades e investimentos durante o ano
2002, acordou:-------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria, a inclusión
deste concello no programa “ Exposicións itinerantes”.-------------------------------------------------- Comprométese a cumprir tódalas condicións especificadas nas bases desta
convocatoria.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites.-------14.- AXUDA ÓS EMIGRANTES ARXENTINOS.------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou sumarse á iniciativa da Xunta de
Galicia e da FEGAMP de axuda ós emigrantes galegos na Arxentina, para o cal dispón abrir
unha conta bancaria en Caixa Galicia de Pontevea, parroquia de Reis, aportando a cantidade de
6010,12 euros. Esta conta permanecerá aberta polo prazo dun mes, recollendo as doacións de
tódalas persoas que o desexen. Os cartos recadados serán canalizados na Conta do Pobo Galego,
que xestiona a Consellería da Emigración e Cooperación Exterior, e enviados a Arxentina.-----15.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
corenta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 6 DE FEBREIRO DE 2002.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco
Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín
Valladares
D. Manuel R. Cajaraville
Campos
D. Urbano Ouro Calvelo
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a seis de febreiro de
dous mil dous.------------------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde,
D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira
convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos
seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin
de levar a cabo a sesión extraordinaria convocada para este
día.-------------------------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Naveira Vázquez.--------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de
seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos
na seguinte ---------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Proveedor e concepto
CAMILO CARBALLAL, S.L.
Zahorra para Francos
CAMILO CARBALLAL S.L.
Hormigón para Ramallosa
EMPRESA SEOANE, S.L.
Bonobus, mes de xaneiro
EMPRESA SEOANE, S.L.
Transporte ASPAMITE
VSM CANON
Cintas correctoras para xulgado de paz
EDITORIAL BAYER HERMANOS, S.A.
Suscripción 2002 á revista “La Administración Práctica”
VALDES NUÑEZ, S.L.
Gasóleo para vehículos municipais
FERRALLA DUFER, S.L.
Materiais para obras municipais
LA UNION MADRILEÑA
Concerto médico , 1º trimestre de 2002
GESTORIA DE LA TORRE, S.L.
Por traballos realizados para o concello
RESTAURANTE BUJAN-CARBIA

Importe
21.24 €
982.13 €
12.94 €
1099.65 €
10.36 €
212 €
100.84 €
18.96 €
1932.54 €
249.59 €
94 €

Orde

n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)

ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)

Proveedor e concepto
Comida voluntarios Protecc. Civil na entrega de diplomas da
Academia Galega de Seguridade
RETEVISION
Conexión a Internet
RETEVISION
Conexión a Internet
EXCLUSIVAS VILA S.L.
Cota mantemento de alarma, ano 2001
TELEFONICA
Recibos móbiles municipais
TELEFONICA
Recibos móbiles municipais
TELEFONICA
Recibos de móbiles do concello
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L.
Materiais de oficina
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L.
Materiais para obras municipais
JULIO HERBELLA ALVAREZ
Servicio co seu taxi ó Hospital Clínico para servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ
Servicio co seu taxi ó Hospital Gil Casares para servicios sociais
PREVISION ESPAÑOLA
Seguro do coche patrulla da policía local
INSA S.L.
Desratización
ARANZADI
Suscripción anual
ARANZADI
Manuais de lexislación
Q´PRO
Arranxo de impresora de servicios sociais
BRAXECO, S.L.
Canastas para pavillón dos Tilos
EMPRESA SEOANE S.L.
Bonobús 3ª idade
EXCMA. DEPUTACION PROV. DA CORUÑA
Tasa por anuncio no B.O.P.
EXCMA. DEPUTACION PROV. DA CORUÑA
Tasa por anuncio no B.O.P.
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.
Certificación nº 1 e final da obra “Saneamento en IglesiaCalo”(Conforme a contrato de data 17/12/2001)
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.
Abastecemento de auga a Mouromorto e Calo
TALLERES MOSTEIRO
Reparación furgoneta municipal
TALLERES MOSTEIRO
Reparación furgoneta Protección Civil
TALLERES MOSTEIRO
Reparación furgoneta municipal
LA LEY-ACTUALIDAD S.A.
Suscripción
J. VILLAVERDE S.A.
Materiais para obras municipais

Importe

0.55 €
105.56 €
191.72 €
34.70 €
714.60 €
34.70 €
252.62 €
169 €
28 €
27.64 €
731.96 €
169.42 €
533.52 €
293.95 €
46.40 €
4001.78 €
143.29 €
13.70 €
811.87 €
17429.35 €

1045.76 €
416.01 €
40.44 €
764.43 €
165.64 €
337.59 €

Orde
añ)
ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)

au)

av)

ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)

bf)
bg)
bh)
bi)

bl)
bm)
bn)

bñ)
bo)

Proveedor e concepto
EL CORREO GALLEGO
Publicidade municipal
EL CORREO GALLEGO
Esquela de D. Camilo J. Cela
SEUR
Envíos a distintas administracións
COOPERATIVA AMIGUIÑOS DE TEO
Abonos gardería infantil municipal, mes de febreiro
GRAFINOVA, S.A.
Materiais de oficina e felicitacións de Nadal
CASA TALLON
Suscripción a “La Voz de Galicia”, 1º trimestre de 2002
Mª ISABEL CAO BARREIRO
Servicio de limpeza no xulgado de paz, centros médicos e escolas,
mes de outubro 2001
Mª ISABEL CAO BARREIRO
Servicio de limpeza no xulgado de paz, centros médicos e escolas,
mes de novembro 2001
Mª ISABEL CAO BARREIRO
Servicio de limpeza no xulgado de paz, centros médicos e escolas,
mes de decembro 2001
GESECO
Recollida de RSU, mes de xaneiro
GAS GALICIA
Gas para pavillón dos Tilos
EXCLUSIVAS VILA
Reparación alarma nave municipal
COPY ESTUDIO S.L.
Copias de planos
CEMIGA
Mantemento fotocopiadora
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L.
Materiais para obras municipais
VIDRIERAS COMPOSTELA
Colocación de cristais en varias marquesinas e espellos en pistas

Importe
557.74 €

FERLIÑO
Sinais de tráfico
SOGAMA
Tratamento dos RSU, mes de decembro
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.
Colocación de alumado de Nadal
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.
Colocación de megafonía no Festival de Nadal do colexio da
Ramallosa
CEFIGAL, S.L.
Reparación de avarías en colexios e centro médico de Calo
CEFIGAL, S.L.
Materiais para o pozo da casa do concello
CEFIGAL, S.L.
Reparación de avarías en colexios , casa do concello, centros
médicos, xulgado e pavillón da Ramallosa
CEFIGAL, S.L.
Arranxos en colexios, pavillón de Calo, centro cultural
CEFIGAL, S.L.

92.49 €

20.218
63.12 €
3414.98 €
2163.19 €
87.15 €
1170.65 €

117.065

1170.65 €

28810 €
43.96 €
247.78 €
2.70 €
137.01 €
68.15 €
1888.70 €

6679.60 €
5403.10 €
732.03 €

1457.89 €
897.05 €
1473.84 €

1582.98 €
522.16 €

Orde
bp)

bq)
br)
bs)
bt)
bu)
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)

Proveedor e concepto
Arranxos en colexios e centros médicos de Pontevea e Os Tilos
CARLOS SECO IGLESIAS
Revisión dun sistema de protección contra as descargas eléctricas
atmosféricas (pararraios) nos colexios de Calo e Ramallosa
FEMP
Cuota 2002
FRANCISCO LEON GOMEZ
Outorgamento de escritura
FRANCISCO LEON GOMEZ
Outorgamento de escritura
DEPORTEGESTION S.L.
Servicios deportivos, mes de xaneiro
DEPORTEGESTION S.L.
Por diferencia de I.V.E.
ACIMUT
Planta e perfil lonxitudinal para estudio de saneamento en Constenla
Dª MARTA CARPINTEIRO GAMALLO
Reparación de roda danada en sumidoiro
D. JOSE HENRIQUE HERRERO DE PADURA
Honorarios por asesoramento, mes de abril 2001
D. JOSE HENRIQUE HERRERO DE PADURA
Honorarios por asesoramento, mes de maio 2001
D. JOSE HENRIQUE HERRERO DE PADURA
Honorarios por asesoramento, mes de xuño 2001

Importe
167.32 €

723.25 €
250.52 €
141.94 €
3137.28 €
941.2 €
244.01 €
37.11 €
1742.93 €
1742.93 €
1742.93 €

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. CAMILO CARBALLAL PAZOS, en nome do “Patronato do cemiterio da
parroquia de Calo”, para construcción dun velatorio, en Igrexa, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo construirse de
acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------------------------------------b) A D. ANTONIO ESPIÑEIRA MATA, para construcción dunha vivenda unifamiliar
en Bouñou, parroquia de Rarís, segundo proxecto técnico redactado polo arquitecto D. Antonio
I. González Gil, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non inicando as obras ata
presentar nomeamento de técnicos directores da obra---------------------------------------------------c) A D. JESUS PEREIRO CEBRIAN, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Vilares de Rúa de Francos, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Alfredo Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de exución perante o concello.------------------------------------ contará coa autorización do Ministerio de Fomento.------------------------------------------- Antes de finaliza-las obras de construcción da vivenda unifamiliar, procederá ó derrube
da edificación existente na mesma finca, segundo compromiso que adxunta.------------------------ Instalará unha porta tipo RF e extintor no acceso ó garaxe.---------------------------------d) A MAHIA SANTIAGO S.L., para construcción dunha vivenda unifamiliar adosada
no ámbito do Plan Parcial SAU-4, zona AR-8, parcela 98, en Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Francisco Otero Méndez e outro, debendo construirse de acordo co
proxecto presentado.-------------------------------------------------------------------------------------------

e) A D. JUAN LUIS OTERO FERNANDEZ, para construcción dunha vivenda
unifamiliar e cerre na finca situada en Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico
redactado por D. Alfredo Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--- Construirá de acordo co proxecto presentado.--------------------------------------------------- Aportará aval polo valor total do custo da urbanización correspondente fronte da
parcela, por un importe de 8632,13 euros.------------------------------------------------------------------ Formalizará a cesión do terreo existente entre a liña de edificación e a estrada N-550.--- Deixará previa á conexión da rede de saneamento separativa do edificio coa futura
canalización municipal en fase de construcción, e en caso de non estar rematada antes da
finalización da obra, presentará proxecto para a tramitación da instalación de fosa séptica
adecuada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Urbanizará o fronte do solar segundo plano presentado.--------------------------------------- Aportará escrito de compromiso referido ós artigos 40 e 41 do Regulamento de Xestión
Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------ O uso do baixo e sótano da edificación queda condicionado á presentación de proxecto
técnico da actividade, segundo normativa sectorial aplicable.------------------------------------------- Instalará unha porta tipo RF entre o sótano e o baixo.----------------------------------------- Cumprirá as condicións impostas no informe do Ministerio de Fomento.-----------------f)A Dª BEATRIZ TORRES FREIRE, para modificación de vivenda unifamiliar, con
licencia municipal a nome de Dª Silvia Sannarciso Aguinaco, concedida o 30-10-1999, en
Cepeda, parroquia de Oza, segundomproxecto redactado polo arquitecto D. José Luis Pereiro
Alonso, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións.---------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Instalarase unha porta RF no garaxe e vivenda.------------------------------------------------g) A D. JOSE Mª SANCHEZ GONZALEZ, para construcción dunha edificación
auxiliar á vivenda existente, de superficie maior de 30 m/2, en Ribas, finca nº 119-1, parroquia
de Oza, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Jorge Roura Traseira, debendo
construirse de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar nomeamento
de técnicos directores de obra.-------------------------------------------------------------------------------h) A Dª CARMEN CAMPOS GONZÁLEZ, para acondicionamento de local para
cafetería-pizzería, en Montouto, parroquia de Cacheiras, no edificio comercial da promoción
“Vilares Lugo”, segundo proxecto técnico redactado polo técnico d. Arturo Juiz, debendo
realiza-las obras de acordo co proxecto presentado, e cumprindo as condicións do informe da
Consellería de Medio Ambiente.----------------------------------------------------------------------------i)A D. JOSE Mª PEREZ SESMONDE, para construcción dun cerramento de 100 ml,
que por tratarse de obras de muro de fábrica presenta proxecto técnico, redctado por D. Juan M.
Hermida Vázquez, na finca situada en Regoufe, parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.--------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 4,00 mts ó eixe do camiño público municipal, situando a base
do muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, afirmando o
tramo de camiño co mesmo material que o existente.-----------------------------------------------------

- Contará coa autorización da Excma. Deputación Provincial e respectará a distancia
sinalada por este organismo con respecto á estrada.------------------------------------------------------- Contará coa autorización de Estructuras Agrarias respecto da concentración parcelaria
de monte da parroquia de Luou.-----------------------------------------------------------------------------l) A D. MARCELINO CEBEY DOEYO, para construcción dun cerramento de 125 ml
na finca nº 679 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, e outro de 40 ml na
fina nº 762 da mesma zona, sen tratarse de obras de muro de fábrica, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública , para a finca nº 762, situando a
base do muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido,
pavimentando o tramo existente entre o firme da pista e a cuneta. A finca nº 679 retranquearase
a unha distancia de 5.00 mts ó eixe na zona este, e 4.00 mts pola zona sur coas mesmas
condicións que a anterior.------------------------------------------------------------------------------------m) A D. MANUEL BARROS MAGARIÑOS, para acondicionamento de fachada e
retranqueo de cerre de finca, situada en Solláns, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará a superficie total da edificación existente na actualidade, de xeito
que se trata de modifica-la fachada e cerre ata a aliñación prevista na zona.-------------------------- As obras executaranse segundo o proxecto presentado.--------------------------------------n) A D. JUAN SOLER PADROS, para conservación de cuberta e fachadas da vivenda
nº1 de Xesta, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.---------------------------------------------ñ) A Dª TRINIDAD SOUTO OTERO, para retellado de alpendre pegado á casa en Torre
nº 20, parroquia de Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.---------------------------------------------o) A D. FERNANDO RIVEIRO GARCIA, para obras mínimas de conservación de
muro existente de 40 ml, e apertura de portal no mesmo para acceso desde a vía pública,
retranqueando 4 m ó eixe da mesma, en Seixos, parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ As obras serán as mínimas de conservación, de acordo co artigo 48.2 do Decreto
28/1999 de disciplina urbanística, para o muro existente.------------------------------------------------ O portal situarase a unha distancia mínima de 4.00 m ó eixe da pista.---------------------p) A Dª Mª JESUS BOULLÓN RODRIGUEZ, para construcción dun estanque de auga,
na súa finca de Espasande, parroquia de Luou, debendo retranquearase 3 mts a lindeiros e 8 mts
ó eixe da pista municipal.------------------------------------------------------------------------------------q) A D. JOSE ANTONIO MUIÑA RODRIGUEZ, para segregación da finca nº 340 do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, debendo efectua-la segregación de
acordo co proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Javier García Castelo, con fins
exclusivamente rústicos.--------------------------------------------------------------------------------------r)A Dª SALOME BOULLON RODRIGUEZ, para segregación da finca nº 293 do plano
de concentración parcelaria de Luou, situada no núcleo de Espasande, debendo realiza-la
segregación de acordo co proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Fernando F.
Muradás Miñaur.-----------------------------------------------------------------------------------------------

s) A Dª ELISA DE SAS DE LA ENCINA, para segregación da finca nº 312 do plano
xeral de concentración parcelaria de Reis.-----------------------------------------------------------------t) A UNION FENOSA S.A., para “LMT, CT e RBT Santo Domingo”(liña de media
tensión aérea, sobre apoios de formigón, centro de transformación intemperie, e rede de baixa
tensión para suministro do núcleo de Santo Domingo), debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cumprirá as condicións da aprobación do proxecto pola Consellería de Industria e
Comercio, Exp. IN407a431/2001.--------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as condicións impostas polo Ministerio de Fomento para o cruce da
autoestrada A-9 no p. k. 79+500.----------------------------------------------------------------------------- Os soportes instalaranse a unha distancia mínima de 4,50 mts ó eixe das pistas públicas
municipais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------u) A D. PABLO CAYUELA CASTELLS, para adecuación medioambiental na estación
de servicio de Os Tilos, en Montouto, consistentes en instalación de tuberías de recuperación de
vapores, segundo proxecto técnico redactado por D. Carlos Aguas Alonso, debendo executa-las
obras de acordo co proxecto presentado, e debendo cumpri-las condicións do informe da
Consellería de Medio Ambiente.----------------------------------------------------------------------------4.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D. FERNANDO LOUZAO PORRAL, veciño de Boqueixón, que
solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a comercio ó
por menor de semillas, abonos, flores e plantas no lugar de Cacheiras, parroquia de Cacheiras
deste concello.-------------------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
Bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. JOSE MANUEL CANCELO CANCELO, nº 201 de data 30-01-02, no que expón
que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar situado no lugar de Póboa, nº 14, da
parroquia de Cacheiras, do que era titular Dª Mª Luisa Mella Sánchez, polo que solicita o
cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.---------------------------------------------

6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.

O ALCALDE,

O SECRETARIO,

1

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA
DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 18 DE FEBREIRO DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a dezaoito de febreiro
de dous mil dous.-----------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde-Presidente:
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse
D. Armando U. Blanco Martínez.
en primeira convocatoria a Comisión de Goberno,
Concelleiros:
coa asistencia dos seis membros que a compoñen e
D. Antonio Castroagudín Valladares
que se citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión
D. Manuel R. Cajaraville Campos
ordinaria
supletoria
convocada
para
este
D. Urbano Ouro Calvelo
día.---------------------------------------------------D. Ramón Fernández Fernández
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Juan B. Aller Suárez
Naveira Vázquez.----------------------------Secretario:
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
D. Jesús Naveira Vázquez.
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos
na
seguinte
-------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

Proveedor e concepto
MUNDOCOPY
Materiais de oficina
CORREOS E TELEGRAFOS
Franqueo correspondencia municipal
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.
Muro en Cepeda, asfaltado en Castres (Oza)e Ribeira (Reis)
JAVIER SEIJO FERRO
Reparacións en centro médico de Calo e colexios da Ramallosa e Os
Tilos
GALICON
Materiais para curso de graduado escolar
MARKDIS S.L.
Materiais de oficina
AMELIA GOMEZ FURELOS
Materiais de limpeza para centro médico de Calo
AMELIA GOMEZ FURELOS
Limpeza en escolas por eleccións autonómicas
COPYNINO 1

Importe
268.37 €
451.22 €
14965,86 €
3004.81 €

188.15 €
345.10 €
371.43 €
150.25 €
76.50 €

Orde
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)

an)
añ)

Proveedor e concepto
Fotocopias para curso de graduado escolar
FERRETERIA TEO AMATE
Copias de Chaves colexio da Ramallosa
MANUEL SOBREDO S.L.
Instalación de rede de abastecemento en Cobas
MANUEL SOBREDO S.L.
Prolongación de rede de abastecemento en Cobas
MANUEL SOBREDO S.L.
Traballos con excavadora en Vilar de Calo
GASOLEO DE CALEFACCION S.L.
Gasóleo para calefacción de escolas
CENTRO DEPORTIVO S.L.
Materiais para departamento de deportes
RETEVISION
Conexión a Internet
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L.
Materiais de oficina
VALDES NUÑEZ, S.L.
Combustible para vehiculos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L.
Combustible para vehiculos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L.
Combustible para vehiculos municipais
E.S. PONTEVEA S.L.
Lavado coche Policía Local
E.S. PONTEVEA S.L.
Combustible para vehiculos municipais
GRAFIDEZA, S.L.
Tiquets bonobús
GRAFIDEZA, S.L.
Materiais de oficina
GRAFIDEZA, S.L.
Materiais de oficina
OPTIMA
Materiais de limpeza para casa consistorial
CASTROMIL, S.A.
Bonobús Terceira Idade
GALICON
Materiais de oficina
GRUPO EMPRESARIAL RICARDO
Mans libres para coche da policía local
GRUPO EMPRESARIAL RICARDO
Mans libres para furgoneta municipal
DIARIO OFICIAL DE GALICIA
Anuncio de obras
TRAPSA
Tarxetas de bonobús
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.
Traballos realizados en San Domingo-Calo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.
Traballos de limpeza e colocación de tubería, realizados en Riveira
(Cacheiras)
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.
Traballos de pavimentación en camiño de Riveira (Cacheiras)
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.

Importe
2.70 €
5960.84 €
2544.69 €
2279.76 €
3186 €
362.53 €
105.56 €
171.59 €
42.45 €
58.50 €
184.49 €
4.21 €
41.00 €
213.20 €
576.25 €
213.37 €
172.78 €
84.15 €
254.64 €
167.64 €
290.02 €
150.08 €
81.60 €
4773.72 €
3290.11 €

9864.76 €
8595.60 €
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Orde

ao)

ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
au)

av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)

bo)

Proveedor e concepto
Traballos de movemento de terras realizados no aparcadoiro do
cemiterio de Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.
Traballos de colocación de tubería realizados no aparcadoiro do
cemiterio de Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.
1ª Fase de pavimentación no aparcadoiro do cemiterio de Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.
2ª Fase de pavimentación no aparcadoiro do cemiterio de Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.
3ª Fase de pavimentación no aparcadoiro do cemiterio de Cacheiras
TELIER LIBROS, S.A.
Código urbanístico de Galicia
MAQUINARIAS OTERO S.L.
Alquiler de maquinaria para obras municipais
RODIÑAS MILLADOIRO S.L.
Porta para centro da terceira idade
PEREIRA Y SANCHEZ S.L.
Reparacións e traballos en varios lugares do concello, casa consistorial
colexio de Calo e polideportivo da Ramallosa
JULIO HERBELLA ALVAREZ
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
SISTEMAS DE SEGURIDAD A-1, S.L.
Reparación alarma centro médico de Pontevea
EXPRES DE VEA S.L.
Servicio de transporte para a cabalgata de Reis
GESTETNER
Materiais de oficina
COREGAL
Servicio de recolida de papel e cartón, mes de xaneiro
EXCAVACIONES OVIDIO S.L.
Obras en polideportivo de Calo
EXCAVACIONES OVIDIO S.L.
Limpeza de cunetas en Calo
EXCAVACIONES OVIDIO S.L.
Saneamento de pluviais en As Galanas
UNION FENOSA S.A.
Alumados públicos
UNION FENOSA S.A.
Luz para escolas
UNION FENOSA S.A.
Luz para instalacións deportivas
UNION FENOSA S.A.
Alumados públicos
UNION FENOSA S.A
Luz para centro médico de Calo
CADENA COPE
Emisión de programa radiofónico
S.D. CACHEIRAS
Arbitraxes IV Trofeo de Futbol xuvenil “Concello de Teo”
D. JOSE ENRIQUE HERRERO DE PADURA
Honorarios por asesoramento, mes de xullo 2001
D. JOSE HENRIQUE HERRERO DE PADURA
Honorarios por asesoramento, mes de agosto 2001

Importe

4119.07 €

11600.00 €
13920.00 €
12357.48 €
118.76 €
643.80 €
61.35 €
3878.55 €

28.76 €
118.32 €
231.51 €
183.28 €
582.96 €
4635.41 €
2236.25 €
2363.54 €
45972.64 €
2484.26 €
3867.21 €
4043.87 €
69.81 €
348.59 €
68.57 €
1742.93 €

1742.93 €

Orde
bp)
bq)
br)
bs)
bt)

Proveedor e concepto
D. JOSE HENRIQUE HERRERO DE PADURA
Honorarios por asesoramento, mes de setembro 2001
HERCULES DE EDICIONES S.A.
Compra de publicacións para consulta
HERCULES DE EDICIONES S.A.
Compra de publicacións para consulta
HERCULES DE EDICIONES S.A.
Compra de publicacións para consulta
HERCULES DE EDICIONES S.A.
Compra de publicacións para consulta

Importe
1742.93 €
986.33 €
123.29 €
134.39 €
259.40 €

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. LUIS FRAGA LOPEZ, en nome de “VIVENDAS TEO S.L.,”para construcción
dun edificio de vivendas e local comercial en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto técnico redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil , debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado, anulando a parte posterior do local da
planta baixa ata un fondo máximo de 12 m.---------------------------------------------------------------- Urbanizará o fronte do local segundo memoria presentada e presentará fianza polo
importe das obras de urbanización correspondente ó promotor.----------------------------------------- Formalizará as cesións de terreo urbanizado correspondente ó fronte do solar, desde a
aliñación oficial ata o borde da vía.-------------------------------------------------------------------------- conectará a rede de saneamento da edificación coa rede municipal no punto que
indique a compañía adxudicataria do concello, utilizando sistema de execución en rede
separativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 3 mts a lindeiros.----------------------------------------------------------------- Non iniciará as obras ata presentar o nomeamento de técnicos directores das mesmas.-b) A “MAHIA SANTIAGO S.L.”, para construcción de seis vivendas unifamiliares
pareadas no ámbito do Plan Parcial SAU-4, zona AR-8, parcelas 86, 87, 88, 89, 90 e 91 de
Pedrouso, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Francisco
Otero Méndez e outro, debendo construirse de acordo co proxecto presentado.---------------------c) A D. IÑAKI FARIÑA MURADAS, para construcción dunha vivenda unifamiliar e
cerre na finca situada en Espasande, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Fernando Muradás Miñaur, debendo construirse de acordo co proxecto presentado,
non iniciando as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores de obra.------------------d) A “A Y R COMPLEMENTOS S.L.”, para construcción dunha vivenda unifamiliar na
finca 87-1, en Ribas, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Alfredo
Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores das mesmas.---------------------------------------------------------- Instalará un extintor adecuado no garaxe e porta tipo RF-45.--------------------------------e) A “A Y R COMPLEMENTOS S.L.”, para construcción dunha vivenda unifamiliar na
finca 87-2, en Ribas, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Alfredo
Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores das mesmas.----------------------------------------------------------
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- Instalará un extintor adecuado no garaxe e porta tipo RF-45.--------------------------------f) A “A Y R COMPLEMENTOS S.L.”, para construcción dunha vivenda unifamiliar na
finca 87-4, en Ribas, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Alfredo
Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores das mesmas.---------------------------------------------------------- Instalará un extintor adecuado no garaxe e porta tipo RF-45.--------------------------------g) A D. FERNANDO GONZALEZ BLANCO, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Penelas, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
José Luis Pereiro Alonso, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
perante o concello nomeamento de técnicos directores das mesmas.----------------------------------- Instalará unha porta tipo RF-45 no sótano.-----------------------------------------------------h) A D. JOSE SUAREZ FERNANDEZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Torre, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dona Mercedes
Rosón Varela, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
perante o concello nomeamento de técnicos directores das mesmas.----------------------------------- Contará coa autorización do organismo do oleoducto.----------------------------------------i) A Dª SALOME BOULLON RODRIGUEZ, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Espasande, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Iago Seara Morales, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras
ata presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores de obra.-----------------------l) A D. JESUS SUAREZ SUAREZ, en representación de “PROVIFAS S.L.”, para
construcción dunha vivenda unifamiliar, na finca nº 220-P1 (G1), en Vilar de Calo, parroquia de
Calo, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Victoria Rodríguez Solorzano, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Fará a conexión coa rede de saneamento e auga potable existentes nas condicións e no
punto que indique a compañía adxudicataria “Aquagest”.----------------------------------------------- Urbanizará o fronte do solar coas mesmas condicións da beirarrúa existente, instalando
tubería de PVC para saneamento e pluviais, en rede separativa.--------------------------------------- Aportará aval polas obras de urbanización do fronte do solar polo importe de 1803
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ll) A D. JESUS SUAREZ SUAREZ, en representación de “PROVIFAS S.L.”, para
construcción dunha vivenda unifamiliar, na finca nº 223-P1 (G2), en Vilar de Calo, parroquia de
Calo, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Victoria Rodríguez Solorzano, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Fará a conexión coa rede de saneamento e auga potable existentes nas condicións e no
punto que indique a compañía adxudicataria “Aquagest”.----------------------------------------------m) A D. JESUS SUAREZ SUAREZ, en representación de “PROVIFAS S.L.”, para
construcción dunha vivenda unifamiliar, na finca nº 220-P2(G1), en Vilar de Calo, parroquia de
Calo, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Victoria Rodríguez Solorzano, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------

- Fará a conexión coa rede de saneamento e auga potable existentes nas condicións e no
punto que indique a compañía adxudicataria “Aquagest”.----------------------------------------------- Urbanizará o fronte do solar coas mesmas condicións da beirarrúa existente, instalando
tubería de PVC para saneamento e pluviais, en rede separativa.--------------------------------------- Aportará aval polas obras de urbanización do fronte do solar polo importe de 1980
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. JESUS SUAREZ SUAREZ, en representación de “PROVIFAS S.L.”, para
construcción dunha vivenda unifamiliar, na finca nº 223-P2(G2), en Vilar de Calo, parroquia de
Calo, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Victoria Rodríguez Solorzano, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Fará a conexión coa rede de saneamento e auga potable existentes nas condicións e no
punto que indique a compañía adxudicataria “Aquagest”.----------------------------------------------ñ) A D. JESUS SUAREZ SUAREZ, en representación de “PROVIFAS S.L.”, para
construcción dunha vivenda unifamiliar, na finca nº 220-P3(G1), en Vilar de Calo, parroquia de
Calo, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Victoria Rodríguez Solorzano, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Fará a conexión coa rede de saneamento e auga potable existentes nas condicións e no
punto que indique a compañía adxudicataria “Aquagest”.----------------------------------------------- Urbanizará o fronte do solar coas mesmas condicións da beirarrúa existente, instalando
tubería de PVC para saneamento e pluviais, en rede separativa.--------------------------------------- Aportará aval polas obras de urbanización do fronte do solar polo importe de 3370
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------o) A D. JESUS SUAREZ SUAREZ, en representación de “PROVIFAS S.L.”, para
construcción dunha vivenda unifamiliar, na finca nº 223-P3(G2), en Vilar de Calo, parroquia de
Calo, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Victoria Rodríguez Solorzano, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Fará a conexión coa rede de saneamento e auga potable existentes nas condicións e no
punto que indique a compañía adxudicataria “Aquagest”.----------------------------------------------p) A D. JESUS SUAREZ SUAREZ, en representación de “PROVIFAS S.L.”, para
construcción dunha vivenda unifamiliar, na finca nº 223-P4(G2), en Vilar de Calo, parroquia de
Calo, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Victoria Rodríguez Solorzano, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Fará a conexión coa rede de saneamento e auga potable existentes nas condicións e no
punto que indique a compañía adxudicataria “Aquagest”.----------------------------------------------q) A D. JESUS SUAREZ SUAREZ, en representación de “PROVIFAS S.L.”, para
construcción dunha vivenda unifamiliar, na finca nº 223-P5(G2), en Vilar de Calo, parroquia de
Calo, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Victoria Rodríguez Solorzano, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Fará a conexión coa rede de saneamento e auga potable existentes nas condicións e no
punto que indique a compañía adxudicataria “Aquagest”.----------------------------------------------r) A D. MANUEL FERNANDEZ BOUZAS, para construcción dun cerramento entre
lindeiros, que por tratarse de obras de muro de formigón, presenta proxecto técnico redactado
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polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, na finca de Montouto, parroquia de Cacheiras,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O primeiro poste do cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública municipal,
situando a base do muro á mesma altura que a pista.----------------------------------------------------Neste momento abandona a sala o Sr. Alcalde, pasando a presidi-la sesión o Sr.
Castroagudín Valladares.-------------------------------------------------------------------------------------s) A D. ARMANDO BLANCO MARTINEZ, para construcción de vivenda unifamiliar
na finca nº 543 de Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª
Mercedes Rosón Varela, debendo construirse de acordo co proxecto presentado, non iniciando
as obras ata presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores de obra.-------------Neste intre volve a entrar o Sr. Alcalde, volvendo a ocupa-la presidencia da sesión.------t) A D. FRANCISCO JAVIER CAAMAÑO PONTE, para construcción de vivenda
unifamiliar en Feros, parroquia de Cacheiras, no sitio doutra vivenda xa concedida en comisión
de data 1-12-98, sobre a finca nº 468-2, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. José
Carlos Arrojo Lois, debendo construirse de acordo co proxecto presentado, non iniciando as
obras ata presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores da mesma.-------------u) A D. JOSE RIO COUSELO, para construcción de vivenda unifamiliar en Pedrouso,
parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo
Costa, debendo construirse de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata
presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores da mesma.------------------------v) A D. ROSENDO MILAN LENCE, para construcción de vivenda unifamiliar en
Mouromorto, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Manuel Ángel
Echeverría Ulargui, debendo construirse de acordo co proxecto presentado, non iniciando as
obras ata presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores da mesma.-------------x) A D. CONSTANTINO IGLESIAS REY, para construcción de galpón de 30 m/2 en
Xermeade, parroquia de Reis, debendo axustarse ás seguintes condicións:--------------------------- Retranquearase 3 mts a lindeiros e 8 mts ó eixe da pista.-------------------------------------- Cumprirá as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 metros e unha altura de cornixa non superior a
2,30 metros, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto
das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2%
da parcela neta e un límite de 30,00 m2.-------------------------------------------------------------------z) A “CARPILAR S.L.”, para ampliación e reforma de anexo a nave industrial en Vilar
de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Santiago Losada Fernández, debendo
axustarse as obras ás seguintes condicións:----------------------------------------------------------------- Retranquearase 3 mts a lindeiros e 8,00 metros ó eixe da pista municipal.----------------- Non iniciará as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores das mesmas.---4.- LICENCIA DE VADO.- Visto escrito da “COMUNIDADE DE PROPIETARIOS
DA URBANIZACION RESIDENCIAL FONTANA”, nº 390 de data 14-02-2002, no que
solicita licencia para instalar un sinal de vado permanente diante do portal do garaxe (acceso ó

sótano 1) do Residencial Fontana situado en Cacheiras, a Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a licencia que solicita, debendo aboa-las taxas
correspondentes, que ascenden á cantidade de tres euros con un céntimo anuais, sen o que esta
licencia non surtirá ningún efecto.--------------------------------------------------------------------------5.- CURSO PARA O FOMENTO DO AUTOEMPREGO EN MATERIA CIVIL
(FORMACION DE FORMADORES).- A Comisión de goberno, por unanimidade, acordou o
aboamento de 150.25 euros (25.000 pesetas) en concepto de matrícula do “I Curso para o
fomento do autoemprego en materia civil (Formación de formadores), organizado pola
FEGAMP, e ó que asistirá D. Manuel Edmundo Parga Rilo, policía local deste concello.---------5.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 20 DE FEBREIRO DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a vinte de
febreiro de dous mil dous.-----------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
D. Manuel R. Cajaraville Campos
día.--------------------------------------------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Ramón Fernández Fernández
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Proveedor e concepto
D. JOSE HENRIQUE HERRERO DE PADURA
Honorarios por asesoramento, mes de outubro 2001
D. JOSE HENRIQUE HERRERO DE PADURA
Honorarios por asesoramento, mes de novembro 2001
D. JOSE HENRIQUE HERRERO DE PADURA
Honorarios por asesoramento, mes de decembro 2001
TELEFONICA
Recibo telefónico da policía local
TELEFONICA
Recibo de fax da casa consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da axencia de desenvolvemento local
TELEFONICA
Recibo telefónico do centro médico de Cacheiras
TELEFONICA
Recibo telefónico do centro médico de Pontevea
TELEFONICA
Recibo de telefónico da policía local
TELEFONICA
Recibo de fax da casa consistorial
TELEFONICA
Recibo telefónico do centro médico de Calo

Importe
1742.93 €
1742.93 €
1742.93 €
98.80 €
28.42 €
18.78 €
40.20 €
33.74 €
67.27 €
33.44 €
112.92 €

Orde
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)

ad)
ae)

Proveedor e concepto
TELEFONICA
Recibo de fax do centro médico de Calo
TELEFONICA
Recibo por conexión a Internet
TELEFONICA
Recibo de teléfono da casa consistorial
MESON A PALLOTA
Refrescos e pinchos para V Torneo intermunicipal de fútbol sala
GRAFIDEZA (fact. 52/2002)
Material de oficina
GOMEZ Y FANDIÑO S.L. ( fact. A 94)
Materiais para obras municipais
FEGAMP
Cuota 2002
MANUEL VALIÑO CALO (fact. 32)
Materiais para obras municipais
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.(Fact. 17/02)
Obras de asfaltado en Oza e Reis
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.(Fact. 18/02)
Acondicionamento e asfaltado de pistas en Oza
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. ( Fact. 19/02)
Colocación de tubos en Teo, Oza e Vilariño
EL CORREO GALLEGO
Anuncio entroido 2002
PREVISION ESPAÑOLA
Seguro da gardería infantil dos Tilos
LA LEY
Suscrición á revista “ El consultor de los ayuntamientos”
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES-BENJAMIN V. REGUEIRO
Honorarios por intervención en apelación xuizo 548/2000
(Patronato cemiterio de Luou)
AUTOBUSES DE CALO S.L. (Fact. 2/02)
Bonobús pensionistas
ESTRADENSE S.L.
Bonobús pensionistas

Importe
22.06 €
142.41 €
1389.70 €
13.05 €
267.64 €
843.34 €
626.60 €
1616.41 €
51101.36 €
19294.22 €
8680.28 €
249.40 €
607.64 €
40.191
825.67 €

1540 €
119.85 €

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. RAMON CREO GONZALEZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Regoufe, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Carlos Pérez Pérez,
debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
perante o concello nomeamento de técnicos directores das mesmas.----------------------------------b) A D. JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ, para construcción de vivenda
unifamiliar na parcela nº 88 de Ribas, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado pola
arquitecta Dª Marina Gómez Fuentes e outro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Instalará unha fosa séptica homologada en caso de non entrar en funcionamento a
EDAR municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------

c) A D. JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ, para construcción de vivenda
unifamiliar na parcela nº 88 A de Ribas, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado pola
arquitecta Dª Marina Gómez Fuentes e outro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Instalará unha fosa séptica homologada en caso de non entrar en funcionamento a
EDAR municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ, para construcción de vivenda
unifamiliar na parcela nº 88 B de Ribas, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado pola
arquitecta Dª Marina Gómez Fuentes e outro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Instalará unha fosa séptica homologada en caso de non entrar en funcionamento a
EDAR municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------e) D. FLORENTINO SOUTO CAO, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Agromaior, parroquia de Teo, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón
Varela, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata
presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores das mesmas.----------------------f) D. FRANCISCO PISON VILLAPOL, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
solo non urbanizable de protección agrícola P.A., Espasande, parroquia de Luou, segundo
proxecto xustificativo da vinculación da vivenda ó medio agrícola, redactado polo arquitecto d.
Javier García Castelo, aportando proxecto da explotación agraria, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Cumprirase o proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar perante o
concello nomeamento de técnicos directores de obra.---------------------------------------------------- A vivenda formará parte accesoria e complementaria das construcións destinadas a
actividade agrícola.--------------------------------------------------------------------------------------------g) A D. MANUEL DOMINGUEZ GARCIA, en nome de “UNEDA S.L.”, para
construcción dunha vivenda unifamiliar en Sebe, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil,debendo construir de acordo co proxecto
presentado, non iniciando as obras ata presentar perante o concello nomeamento de técnicos
directores das mesmas.---------------------------------------------------------------------------------------h) D. ALBERTO FERREIRA FANDIÑO, para construcción dunha vivenda unifamiliar
na finca nº 396 en Cantoña, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
José Manuel Pichel Pichel, debendo construirse de acordo co proxecto presentado, non
inniciando as obras ata presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores das
mesmas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A “PROMOCIONES VENGALICIA S.L.”, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Fornelos (parcela A), parroquia de Rarís, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa e outro, debendo construirse de acordo co proxecto
presentado, non iniciando as obras ata presentar técnicos directores das mesmas.------------------l) A “PROMOCIONES VENGALICIA S.L.”, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Fornelos (parcela B), parroquia de Rarís, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa e outro, debendo construirse de acordo co proxecto
presentado, non iniciando as obras ata presentar técnicos directores das mesmas.------------------ll) A “PROMOCIONES VENGALICIA S.L.”, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Fornelos (parcela C), parroquia de Rarís, segundo proxecto redactado polo

arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa e outro, debendo construirse de acordo co proxecto
presentado, non iniciando as obras ata presentar técnicos directores das mesmas.------------------m) A Dª Mª TERESA CASTELAO BOTANA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar na Silva, parroquia de Lampai, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Mariano Jaureguizar Azarola, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
perante o concellonomeamento de técnicos directores das mesmas.------------------------------------ Instalará unha porte tipo RF-45 e un extintor adecuado no garaxe.-------------------------n) A “MONTEVIEJO INVERSIONES INMOBILIARIAS S.L.”, para construcción
dunha vivenda unifamiliar en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. José A. Hernando Ezquerra, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
perante o concellonomeamento de técnicos directores das mesmas.------------------------------------ Instalará unha porta tipo RF- 45 no garaxe.----------------------------------------------------ñ) A D. MANUEL LAFUENTE MOREIRA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Vilar de Obispo, parroquia de Lampai, segundo proxecto redactado polo
arequitecto D. Jesús Atilano Cabado López, debendo construirse de acordo co proxecto
presentado, non iniciando as obras ata presentar perante o concello nomeamento de técnicos
directores de obra.---------------------------------------------------------------------------------------------o) A D. MANUEL MALLO MALLO, para construcción dunha vivenda unifamiliar na
finca nº 1120 de Vilar, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Arturo Rodríguez Vilanova, debendo construirse de acordo co proxecto presentado, non
iniciando as obras ata presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores de obra.-p) A D. MANUEL CASTRO FERNANDEZ, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Feros, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Arturo Rodríguez Vilanova, debendo construirse de acordo co proxecto presentado, non
iniciando as obras ata presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores de obra.-Neste momento abandona a sala o Sr. Cajaraville Campos.-----------------------------------q) A Dª DIGNA CHACÓN VARELA, para construcción dun edificio de 4 vivendas na
finca 508 de Pontevea, parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----- Construirá de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Aportará aval polo valor total do custo de urbanización correspondente ó promotor que
se valora na memoria aprobada.------------------------------------------------------------------------------ Formalizará as cesións do fronte do solar, entre a aliñación oficial e o borde da vía,
segundo o artigo 180.3 do Regulamento de Xestión Urbanística, urbanizados segundo a
memoria de urbanización aprobada de acordo coas indicacións do concello.------------------------- Conectará a rede de saneamento de auga potable coa rede municipal, no punto e coas
condicións técnicas que indique a compañía concesionaria “Aquagest”. En caso de non estar
construída a rede de auga potable e saneamento municipal, tramitará a autorización previa para
instalar un sistema de depuración de augas residuais autónomo.---------------------------------------- Aportará escrito de compromiso referido ós artigos 40 e 41 do Regulamento de Xestión
Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cumprirá as condiciónsdo informe vinculante da Demarcación de Estradas da
C.P.T.O.P.V.---------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento volve a entrar na sala o Sr. Cajaraville Campos.------------------------------

r) A “ INMOBILIARIA POUTECO S.L.”, para construcción dunha residencia para a
terceira idade en Constenla, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polos técnicos
D. Javier Rivadulla e D. Manuel Cid, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
perante o concello nomeamento de técnicos directores das mesmas.----------------------------------- Retranquearase 3,00 mts a lindeiros e 6,00 ó eixe da pista municipal.---------------------- Dará cumprimento das condicións do informe da Consellería de Medio Ambiente
referidas a medidas correctoras e conectará no punto que indique a compañía adxudicataria “
Aquagest” á rede de saneamento e, de non entrar en funcionamento a rede municipal, tramitará a
autorización de instalación de sistema de depuración autónomo adecuado. A rede de auga
potable conectarase no punto e coas condicións que indique “ Aquagest”.---------------------------s) A D. FRANCISCO PEREZ IGLESIAS, en nome de “COMPOSTELA MOTOR
S.A.”, para construcción dunha nave sen usos específicos, segundo proxecto técnico redactado
polo enxeñeiro industrial D. Andrés Botana Caeiro, en Galanas, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Executarase á distancia sinalada no acordo entre lindeiros que se menciona no proxecto
e a 8 metros da zona con destino residencial.-------------------------------------------------------------- Darase cumprimento das condicións da autorización da Demarcación de Estradas en
Galicia para a estrada N-550.--------------------------------------------------------------------------------- Antes do inicio de calquera actividade presentará proxecto técnico de
acondicionamento da nave de acordo coa normativa sectorial correspondente. Para a vivenda
que se reflexa, presentará proxecto asinado por técnico competente.----------------------------------- Non iniciará as obras ata presenta-lo nomeamento de técnicos directores das mesmas.- Urbanizará o fronte do solar con beirarrúas e servicios urbanísticos de iguais
características ás executadas pola demarcación de estradas do Estado, e fará as cesións
regulamentarias do terreo existente entre as aliñacións oficiais e os viais públicos.----------------t) A “PROMOCIONES VENGALICIA S.L.”, para segregación das fincas procedentes
da nº 209 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Rarís, situada en Fornelos,
segundo proxecto redactado polo técnico D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axustarse a
división ó proxecto presentado.-----------------------------------------------------------------------------4.- LICENCIA DE AUTOTURISMO.- Visto escrito de D. Lino Guillermo Pampín
Cao, número 457 de data 21-02-02, no que expón que é titular da licencia de autoturismo Clase
B número 16 deste concello (EUROTAXI-TAXI ESPECIAL ADAPTADO A
MINUSVÁLIDOS) ó que afecta o turismo marca CITROEN, modelo EVASION 2.0 HDI,
matrícula 7091-BSR, a Comisión de Goberno dase por enterada.-------------------------------------5.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 26 DE FEBREIRO DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a vinteseis de
febreiro de dous mil dous.-----------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
D. Manuel R. Cajaraville Campos
día.--------------------------------------------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Ramón Fernández Fernández
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. JOSE SANTIAGO BOUZAS LOUZAO, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª
María José Bouzas Louzao, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------- Cumprirase o proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar perante o
concello nomeamento de técnicos directores de obra.---------------------------------------------------- Instalará unha porta tipo RF-45 e un extintor adecuado no garaxe.-------------------------- Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.--------------------------------------------b) A D. ROBERTO MOURE SANDE, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Igrexa, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Fernando Losada
Liste, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------ Cumprirase o proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar perante o
concello nomeamento de técnicos directores de obra.---------------------------------------------------- Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.--------------------------------------------c) A D. JESUS CONSTANTINO LOPEZ GUERRA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Castres, parroquia de Oza, segundo proxecto técnico redactado polo arquitecto D.
Javier Camblor Meana, debendo axustarse ó proxecto presentado, non iniciando as obras ata
presentar nomeamento de técnicos directores das mesmas.---------------------------------------------d) A Dª ISABEL FERNANDEZ FRAMIL, para construcción dunha vivenda unifamiliar
en Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo enxeñeiro D. Felipe Brandariz

Cañas, debendo construirse de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata
presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores de obra.----------------------------e) A D. JUAN JOSE FANDIÑO PAZOS, para construcción dunha vivenda unifamiliar
na finca nº 1157 de Pedrouso, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Javier Rivadulla montaña e outro, debendo axustarse ó proxecto presentado, non
iniciando as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores de obra.------------------------f) A D. ROGELIO LEIRA MUIÑO, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Lamas, parroquia de Cacheiras, basado en licencia municipal concedida na Comisión de
Goberno de data 04-03-91, a nome de D. Miguel Ernesto Casal Pombo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira, debendo axustarse ó proxecto
presentado, nonniniciando as obras ata presentar perante o concello nomeamento de técnicos
directores das mesmas.---------------------------------------------------------------------------------------g) A D. MIGUEL CIBES SOTO, para construcción dunha vivenda unifamiliar en Feros,
parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Javier García Castelo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores das mesmas.---------------------------------------------------------- Instalará un extintor adecuado no garaxe e porta tipo RF-45.--------------------------------h) A D. JESUS CONSTANTINO LOPEZ GUERRA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Castres (parcela 1), parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Javier Camblor Meana, debendo axusta-las obras ó proxecto presentado, non
iniciando as obras ata presentar perante o concello nomeamento de técnicos directores das
mesmas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento abandona a sala o concelleiro D. Manuel Cajaraville Campos.------------i) A Dª CARMEN TERESA CAJARAVILLE CAMPOS, para construcción de galpón
para usos agrícolas de 40 m/2, na finca nº 530 do plano de concentración parcelaria de Reis, no
lugar de Ribeira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------- Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 8 mts. ó eixe da pista.------------------------------------ Emprazarase a unha distancia mínima de 25 metros do regato existente.------------------- Contará coas autorizacións de Augas de Galicia.----------------------------------------------- Cumprirá as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo non urbanizable NU (modalidade I), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4.00 metros e unha altura máxima de cornixa
non superior a 2.30 metros, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a
calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación
máxima de ata un 1% da parcela neta e un límite de 40.00 m2.----------------------------------------l) A Dª CARMEN TERESA CAJARAVILLE CAMPOS, para construcción de galpón
para usos agrícolas de 40 m/2, na finca nº 712 do plano de concentración parcelaria de Reis, no
lugar de Ribeira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------- Retranquearase 5 mts. a lindeiros e 8 mts. ó eixe da pista.------------------------------------ Emprazarase a unha distancia mínima de 25 metros do regato existente.------------------- Contará coas autorizacións de Augas de Galicia.----------------------------------------------- Cumprirá as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo non urbanizable NU (modalidade I), sendo exclusivamente de planta baixa, cunha
altura máxima absoluta ata o cumio non superior a 4.00 metros e unha altura máxima de cornixa
non superior a 2.30 metros, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a

calquera punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación
máxima de ata un 1% da parcela neta e un límite de 40.00 m2.----------------------------------------- Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.--------------------------------------------ll) A D. JOSE CAJARAVILLE VARELA, en representación de “Maderas Cajaraville
S.L.”, para instalación dunha caldeira para combustión de biomasa nunha nave existente en
Pontevea, parroquia de Reis, segundo proxecto técnico redactado polo técnico D. José Ángel
González Parga, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------- Realizaranse dous autocontrois anuais das emisións á atmósfera e solicitarase o libro
de
rexistro
de
instalacións
de
combustible.--------------------------------------------------------------------- Entregaranse tódolos residuos producidos pola actividade a xestores específicos
autorizados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento volve a entrar na sala o concelleiro Sr. Cajaraville Campos.---------------m) A D. FRANCISCO PEREZ IGLESIAS, en representación de “COMPOSTELA
MOTOR S.A.”, para construcción dunha nave sen usos específicos en Galanas, parroquia de
Calo, segundo proxecto técnico redactado polo enxeñeiro técnico D. Andrés Botana Caeiro,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Executarase á distancia sinalada no acordo entre lindeiros que se menciona no proxecto
e a 8 metros da zona con destino residencial. Prolongará a fachada ata o linde, cerrando o oco
entre lindeiros, con acordo documental entre partes.------------------------------------------------------ Darase cumprimento das condicións da autorización da Demarcación de Estradas en
Galicia para a estrada N-550.--------------------------------------------------------------------------------- Antes do inicio de calquera actividade, presentará proxecto técnico de
acondicionamento da nave de acordo coa normativa sectorial correspondente. Para a vivenda
que se reflexa, presentará proxecto asinado por técnico competente.----------------------------------- Non iniciará as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores de obras.--------- Urbanizará o fronte do solar con beirarrúas e servicios urbanísticos de iguais
características as executadas pola demarcación de estradas do Estado, e fará as cesións
regulamentarias do terreo existente entre as aliñacións oficiais e os viais públicos.----------------n) A MAHIA SANTIAGO S.L., para agrupación e segregación das fincas nº 67 a 82,
ámbalas dúas incluídas, pertencentes ó proxecto de compensación do SAU-4 de Pedrouso,
parroquia de Cacheiras, formando a parcela unitaria 82-N, que logo se segrega nas fincas nº
67N, 68N, 69N,70N, 71N, 72N, 73N, 74N, 75N, 76N, 77N, 79N, e 81N, debendo realiza-la
agrupación e segregación axustandose ó expediente presentado, redactado por D. Carlos Abal
Lourido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. JESUS SOUTO CARLIN, en representación de “Bahía Inmobiliaria Galega
S.L.”, para construcción de 13 vivendas, 1 local e garaxe, en Montouto, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio González Gil, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Construirá de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
perante o concello nomeamento de técnicos directores das mesmas.----------------------------------- Aportará aval polo valor total do custo de urbanización correspondente ó promotor que
se valora na memoria aprobada.------------------------------------------------------------------------------ Formalizará as cesións para viais, segundo o artigo 180.3 do Regulamento de Xestión
urbanística, urbanizados segundo a memoria de urbanización presentada de acordo coas
indiciacións do concello.--------------------------------------------------------------------------------------

- Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto e coas
condicións técnicas que indique a compañía concesionaria “Aquagest”.------------------------------ Dará cumprimento do artigo 10.3 da CPI-96, axustando a distancia entre barridos das
portas do vestíbulo a 50 centímetros como mínimo.------------------------------------------------------ En cumprimento da Lei 8/1997 de accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas, axustará o espacio de saída do ascensor de xeito que se poida inscribir nel un
círculo de 1,50 m de diámetro.------------------------------------------------------------------------------o) A “ MAHIA SANTIAGO S.L.”, para construcción de 6 vivendas unifamiliares
ailladas no ámbito doPlan Parcial SAU-4, zona AR-9, parcelas 67N, 68N,70N, 72N,74N e 76N,
de pedrouso, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Francisco
otero Méndez e outro, debendo construirse de acordo co proxecto presentado, dando
cumprimento ás condicións do Plan Parcial aprobado.--------------------------------------------------p) A “VAL DE MATELO S.L.”, para construcción dun edificio de dúas vivendas na
finca nº 1645 de Ameneiro, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Antonio Sabucedo Costa e outro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------- Construirá de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores das mesmas.---------------------------------------------------------- Aportará aval polo valor total do custo de urbanización correspondente ó promotor que
se valora na memoria presentada ante a demarcación de estradas para a N-550.--------------------- Formalizará as cesións dos espacios públicos de viais, segundo o artigo 180.3 do
regulamento de Xestión Urbanística, urbanizados segundo a memoria de urbanización
presentada, de acordo coas indicacións do concello, colocando unha arqueta para a instalación
de telecomunicacións.----------------------------------------------------------------------------------------- Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto e coas
condicións técnicas que indique a compañía concesionaria “Aquagest”, e en caso de non entrar
en funcionamento a EDAR municipal, tramitará autorización de estación depuradora
independente dentro do solar antes da concesión da licencia de 1ª ocupación.------------------------ Aportará escrito de compromiso referido ós artigos 40 e 41 do Regulamento de Xestión
Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Respectarase a franxa de protección de canles de 5,00 mts ó regato existente e contará
coa autorización do organismo autónomo “Augas de Galicia”.----------------------------------------- Instalará unha porta tipo RF-45 na zona entre o garaxe e escaleira.------------------------- Delimitará a zona destinada a tendedeiros nas cociñas, e dotará de ventilación forzada
nas mesmas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Presentará Proxecto de Telecomunicacións regulamentario.---------------------------------3.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.----------------------------------------------Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a “MONTESIAGO S.L.”, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para o edificio
de 44 vivendas e 3 locais - Fase III-, construidos en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo
obras executadas en base a licencia municipal número 207/99, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto correspondente que se
aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.----------------------------------------------------------------

4.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
vinte minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 21 DE MARZO DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a vinteún de
marzo de dous mil dous.-----------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
D. Manuel R. Cajaraville Campos
este día.---------------------------------------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Ramón Fernández Fernández
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Proveedor e concepto
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. ( Fact. 03/02C)
Certificación nº 2 e ULTIMA da obra “ Saneamento en Campos-Teo”
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. ( Fact. 69/02)
Traballos de canalización en Vilar, Sta. Mª de Teo e reparación de
firme en Cobas
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS (Fact. 10/02)
Actualización do ficheiro dos anos 1999, 2000 e 2001.
CASFER (Fact. 232)
Confección de telón e visillo para Centro sociocultural da Ramallosa
ESCAYOLAS CARLOS (Fact. 34)
Traballos realizados no Centro Sociocultural da Ramallosa
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE (Fact. 1)
Traballos realizados no colexio dos Tilos
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE (Fact. 2)
Traballos realizados en gardería municipal
CONSTRUCCIONES RARIS S.L. (Fact. 30)
Pintar polideportivo da Ramallosa
COMERCIAL J.E. VARELA, S.L. (Fact. 46 )
Destructora de papel
DAVIÑA, S.L.
Cámara dixital para Departamento de Urbanismo
HEDEGASA, S.L.(Fact. 12/02)

Importe(Euros)
7899.35 €
4745,30 €

3565,39 €
19780,53 €
313,73 €
724,36 €
989,99 €
7.098, 04 €
718,63 €
1275,69 €
1179,64 €

Orde
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)

ag)
ah)

ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)

Proveedor e concepto
Bonobús pensionistas
UNION FENOSA
Suministro de enerxía para teleclub de Oza
UNION FENOSA
Suministro de enexía para Oza
UNION FENOSA
Suministro de enerxía para Parque Montouto
UNION FENOSA
Suministro de enerxía para escola de Teo
UNION FENOSA
Suministro de enerxía para Parque Montouto
UNION FENOSA
Suministro de enerxía para escola de Francos
COPY ESTUDIO S.L.(Fact. 254)
Copias de planos e materiais de oficina
DROGUERÍA-FERRETERÍA EL SOL(Fact. 142/01)
Programador para clorado de auga de escolas
CEMIGA(Fact. 002-00000250)
Mantemento fotocopiadora Policía Local
FUNDATEL (Fact. D00954)
Material de oficina
VALDES NUÑEZ S.L.( Fact. 72)
Gasóleo para vehículos municipais
GASOLEO DE CALEFACCIÓN, S.L. (Fact. 1429)
Gasóleo para escolas e centros médicos
MUNDOCOPY (Fact. 812/01)
Materiais de oficina
MUNDOCOPY (Fact. 1102/02)
Materiais de oficina
D. DAVID FERNANDEZ BARCALA
Importe da reparación efectuada ó seu vehículo
GRUPO EMPRESARIAL RICARDO (Fact. 32000773)
Accesorios de teléfono
GRUPO EMPRESARIAL RICARDO (Fact. 4301446)
Reparación repetidor da Policía Local
Dª PILAR MENDOZA REY
Limpeza de local da policía local, meses de outubro, novembro,
decembro, xaneiro e febreiro, e limpeza na sede do Censo, meses de
outubro, novembro e decembro
SOGAMA (Fact. 060/2002)
Tratamento de RSU, mes de xaneiro
ESPINA Y DELFIN S.L.(Fact. S-00012)
Instalación de tubería de abastecemento en “A Grela”, lugar das
Galanas-Calo
INSTALACIONES ELECTRICAS M. FERNANDEZ (Fact. 1091)
Traballos de mantemento do alumeado público, mes de xaneiro
INSTALACIONES ELECTRICAS M. FERNANDEZ (Fact. 1094)
Traballos en Oza
INSTALACIONES ELECTRICAS M. FERNANDEZ (Fact. 1099)
Traballos de mantemento, mes de febreiro
INSTALACIONES ELECTRICAS M. FERNANDEZ( Fact. 1100)
Instalación alumeado público detrás do concello
INSTALACIONES ELECTRICAS M. FERNANDEZ (Fact. 1103)
Instalación eléctrica detrás do concello
MANUFACTURAS METALICAS GESAN S.L. (Fact. 3/2)

Importe(Euros)
19,16€
410,55 €
568,02 €
50,28 €
742,05 €
43,41 €
29,56 €
234,39 €
6,97 €
228,08 €
51,00 €
4.778,04 €
330,80 €
150,80 €
134,56 €
48.20 €
56,09€
390,66 €

7951,92 €
3535,20 €

6559,57 €
3649,95€
6559,57€
7503,74€
4408,67 €
174,20 €
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Orde
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)

Proveedor e concepto
Vitrina para Igrexa de Lampai
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES-BENJAMIN V. REGUEIRO
Honorarios por intervención en Auto 664/99
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES-BENJAMIN V. REGUEIRO
Honorarios por intervención en Auto 904/95
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES-BENJAMIN V. REGUEIRO
Honorarios por intervención en Auto 13/98
D. JOSE VALES MOSQUERA
Refrescos e tapas para conferencia sobre o cancro de mama(7/03/02)
ARCHY&SIGA S.L. (Fact. A/247)
Arranxo de material informático
D. JULIO HERBELLA ALVAREZ
Servicio co seu taxi ó Hospital Clínico para Depart. Social
D. JULIO HERBELLA ALVAREZ
Servicio co seu taxi ó Xulgado de Fontiñas, para Depart. Social
D. JULIO HERBELLA ALVAREZ
Servicio co seu taxi de Ramallosa a Regoufe, para Dep. Social
CORREOS Y TELEGRAFOS
Pago correspondencia a organismos oficiais
D. RAMIRO PEREZ PEREIRA
Arranxo de danos producidos en vehículo
DEPORTEGESTIÓN S.L.(Fact. 02/02)
Actividades deportivas, mes de febreiro
DEPORTEGESTION S.L.(Fact. 04/02)
Actividades deportivas, mes de marzo
AGRUP. DE DEPORTISTAS VETERANOS DE STGO (Fact. 5/12)
Arbitraxe da liga de futbol sala, mes de xaneiro
AGRUP. DE DEPORTISTAS VETERANOS DE STGO (Fact. 5/25)
Arbitraxe da liga de futbol sala, mes febreiro
EL CORREO GALLEGO(Fact. P201.175)
Anuncio
EMPRESA SEOANE S.L.(Fact. 041/02)
Transporte alumnos ASPAMITE, mes de febreiro
MELLA CALVO S.L. (Fact. 7852)
Materiais para obras municipais
MELLA CALVO S.L. (Fact. 7853)
Materiais para obras municipais
CORREOS Y TELEGRAFOS
Pago de correspondencia a organismos oficiais
LA LEY(Fact. 2.317.001.020)
Suscrición publicacións
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L.(591/02)
Libros de entrada e saída de documentos para rexistro municipal
TELEFONICA
Recibo de teléfono móbil
GESTORIA DE LA TORRE S.L. (Fact. 10002504)
Traballos realizados para o concello
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact.102-000706)
Outorgamento de escritura
FRANCISCO LEON GOMEZ (Fact. 102-000707)
Outorgamento de escritura
AUDASA S.A (Fact. 016327)
Peaxes de autopista
PEICAR PONTEVEDRA S.L.(Fact. 1191)
Material para policía local

Importe(Euros)
95,99 €
82,60€
54,72€
27,05€
55,77€
28,00€
30,00 €

16,26€
9,10€
137,87€
3137,28€
3137,28€
411,69€
372,63€
284,20€
1157,53€
3493,75€
1475,64€
10.05€
401,91€
62,22€
13,80€
254,04€
172.69€
267.97€
13,57 €
408,32€

Orde
bt)
bu)
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)

cm)

cn)
cñ)
co)
cp)
cq)
cr)
cs)
ct)

Proveedor e concepto
CAMILO CARBALLAL, S.L.(Fact. 00170/02H)
Formigón para obra nas Galanas-Calo
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00190/02C)
Zahorra para camiño da Xesta- Calo
TRAPSA (Fact. 2/02)
Importe de bonobús
TRAPSA (Fact. 5/02)
Importe de bonobús
TRAPSA (Fact. 6/02)
Importe de bonobús
TRAPSA (Fact. 40/02)
Importe de bonobús
TRAPSA (Fact. 83/02)
Importe de bonobús
TRAPSA (Fact. 86/02)
Importe de bonobús
CASTROMIL S.A. ( Fact. 54/02)
Importe de bonobús
CASTROMIL S.A.(Fact. 55/02)
Importe bonobús
CASTROMIL S.A. (Fact. 71/02)
Importe bonobús
EXTINFER
Cargas de extintor
SEUR (Fact.0000937)
Envío de documentos á Coruña
CADENA COPE (Fact. 042-02-00127)
Programa radiofónico
D. MANUEL MARTIN GOMEZ ( Minuta 29/02)
Pago completo de minuta por intervención en xuizo de Menor Contía nº
133/98 (Patronato do Cemiterio de Luou)
D. MANUEL MARTIN GOMEZ ( Minuta 30/02)
Intervención en rollo de intervención civil nº 548/2000 (Patronato do
Cemiterio de Luou)
D. JOSE CERNADAS VAZQUEZ
Provisión de fondos para recurso nº 5087/01
REXISTRO DA PROPIEDADE DE PADRON ( Minuta nº 74)
Inscrición por compra de fincas
D. LUIS MOREIRA MATOS (Fact. 2/03)
Informe de valoración de fincas
D. LUIS MOREIRA MATOS (Fact. 7/03 )
Informe de valoración de fincas
D. LUIS MOREIRA MATOS (Fact. 3/03)
Informe de valoración de fincas
D. LUIS MOREIRA MATOS (Fact. 4/03)
Informe de valoración de finca
D. LUIS MOREIRA MATOS (Fact. 5/03)
Informe de valoración de fincas
D. LUIS MOREIRA MATOS ( Fact. 6/03)
Informe de valoración de fincas

Importe(Euros)
883,08€
27,62€
112,39 €
122,61€
102€
81,60€
229,25€
91,80€
252,43€
336,57€
34,90€
97,63€
8,80€
348,59€
2852,72 €

2025,36€

240,40 €
27,89 €
174 €
371,20 €
185,60 €
185.60 €
290 €
278,40 €
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3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A “MAHIA SANTIAGO S.L.”, para construcción de catro vivendas unifamiliares
illadas no ámbito do Plan Parcial SAU-4, zona AR-10, AR-9, parcelas 57N, 59N, 63N da
AR-10 e parcela 81N da AR-9, en Pedrouso, parroquia de Cacheiras, debendo construir de
acordo co proxecto presentado, redactado polo arquitecto d. Francisco Otero Méndez e outro.--b) A “MAHIA SANTIAGO S.L.”, para construcción dunha vivenda no ámbito do Plan
Parcial SAU-4, zona AR-8, parcela 84-N en Pedrouso, parroquia de Cacheiras, debendo
construir de acordo co proxecto presentado, redactado polo arquitecto d. Francisco Otero
Méndez e outro.------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JESUS SOUTO CARLIN, en representación de “BAHIA INMOBILIARIA
GALEGA S.L.”, para construcción dun edificio de 27 vivendas, garaxe e trasteiros, en “Rial de
Arriba”, As Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio
I. González Gil, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------ Construirá de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
perante o concello nomeamento e técnicos directores de obra.------------------------------------------ Aportará aval polo valor total do custo de urbanización correspondente ó promotor
que se valora na memoria aportada.------------------------------------------------------------------------- Formalizará as cesións para viais, segundo artigo 180.3 do Regulamento de Xestión
Urbanística, urbanizados na súa totalidade nos frontes da parcela segundo a memoria de
urbanización presentada e de acordo coas indicacións do concello.------------------------------------ Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto e coas
condicións técnicas que indique a compañía concesionaria “Aquagest”.-----------------------------d) A D. MANUEL CAO LOUREIRO, para construcción dun cerramento de 286 ml, que
por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado polo enxeñeiro
técnico D. Juan M. Hermida Vázquez, na finca nº 86 de O Pazo, parroquia de Rarís, debendo
axuata-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.--------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións Xerais (Camiños) do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A Cuneta desprazarase ata o cerre construido, enchendo o treito
existente
entre
o
firme
da
pista
e
a
cuneta
con
zahorra
compactada.-----------------------------------e) A Dª Mª ANGELES COELHO COTON, para construcción dun cerramento de 139
ml, que por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado polo
enxeñeiro técnico D. Ambrosio Bouzas Doval, na finca de Pedrouso, parroquia de Cacheiras,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento as condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños) do título V das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, enchendo o treito
existente
entre
o
firme
da
pista
e
a
cuneta
con
zahorra
compactada.-----------------------------------f) A D. RAMON VALIÑO BASCOY, para construcción dun cerramento de 80 ml, con
postes e alambre, entre lindeiros, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 13 de
Feros, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------ Darase cumprimento ás condiocións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias ,
sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------g) A Dª MARINA LOPEZ FIANJO, para rehabilitación e ampliación dunha vivenda
unifamiliar en Castres, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Alfredo Varela Nogueira, debendo construir de acordo co proxecto presentado.--------------------h) A D. FRANCISCO LEORZA REQUEIJO, para construcción dun cerramento de 16
m de fronte e 30 m de fondo, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 1136, de
Texexe, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------- Darase cumprimento as condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños) do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía principal e 4.00 m do eixe da pista que da
acceso ó monte, situando a base do muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata
o cerre construido, pavimentando o tramo existente entre o firme da pista e a cuneta, e deixará
libre a servidume de acceso á fonte pública existente.---------------------------------------------------- O cerre retranquearase á distancia de 5.00 m ó borde do regato e contará previamente
coa autorización do organismo autónomo “Augas de Galicia”.----------------------------------------i) A D. CONSTANTE IGLESIAS REY, para construcción dun cerramento de 25 ml, sen
tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 512 de Vilar, parroquia de Teo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 4.00 mts ó eixe da vía pública municipal, situando a base do
muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o
tramo existente entre o firme da pista e a cuneta.---------------------------------------------------------l) A Dª Mª CARMEN LORENZO TARRIO, para construcción dun cerramento de 75
ml, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca de Paraxó, parroquia de Luou, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública municipal, situando a base do
muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o
tramo existente entre o firme da pista e a cuneta.----------------------------------------------------------
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- Contará coa autorización da Excma. Deputación Provincial para a zona próxima á
estrada provincial.---------------------------------------------------------------------------------------------ll) A Dª DOSINDA RIVERA IGLESIAS, para construcción dun cerramento de 65 ml,
sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca Nº 1292 de Cornide, parroquia de Calo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública principal, situando a base do
muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o
tramo existente entre o firme da pista e a cuneta, e deixará libre a servidume de acceso á fonte
pública existente.----------------------------------------------------------------------------------------------m) A D. ANTONIO MIRANDA FIEIRO, para construcción dun cerramento de 75 ml,
sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 137 de Noceda, parroquia de Teo, debendo
axusta-las obras as seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños) do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 4.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------n) A Dª MARIA SOLEDAD CEBEIRO SALGADO, para retelledo da cuberta da
edificación de superficie 200 m/2, situada en Vilariño, parroquia de Vilariño, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A “PROLAR XXI S.L.”, para retellado de edificación de 60 m/2, e 95 m2 de saneado
e pintado de fachadas, sobre a finca nº 1510 do Plano de Concentración Parcelaria da parroquia
de Cacheiras, situada en “Catro Camiños”, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da edificación e sen que as obras afecten á estructura da mesma, e debendo contar coas
autorizacións da Demarcación de Estradas de Galicia-CPTOPV.--------------------------------------o) A Dª JESUSA PEROL AMBRUÑEIRAS, para retellado de cuberta da edificación de
100m/2 situada en “O Castañal”-Osebe, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----p) A D. MANUEL VILARIÑO IGLESIAS, en representación da “Comisión Veciñal do
lugar do Piro”, para instalación dunha fonte e construcción dunha praza no lugar de O Piro,
parroquia de Oza, debendo axusta-las obras ó plano presentado, e debendo solicitar previamente
autorización á Excma. Deputación Provincial.------------------------------------------------------------q) A “GAS GALICIA SDG”, para instalación dun depósito de GLP de 4880l, aéreo, no
polideportivo dos Tilos, segundo proxecto técnico redactado por D. José Miguel Pérez Real,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
correctoras.------------------------------------------------------------------------------------------------------

r) A “REPSOL BUTANO S.A.”, para instalación dun depósito de GLP de 10.000l,
aéreo, no Edificio Solaina, no lugar de Ribeira, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
técnico redactado por D. José Miguel Pérez Real, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
correctoras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------s) A D. FRANCISCO ALONSO, en representación de “MAHIA INMOBILIARIA
S.L.”, para agrupación das fincas 83 e 84 (AR-8), formando unha única parcela 84N e
agrupación e nova segregación das fincas da área residencial AR-10, coa agrupación das
parcelas 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65 e 66 nunha finca (66N), para logo segregalas nas
fincas resultantes 57N, 58N, 59N, 60N, 61N, 62N, 63N, 64N e 65N, correspondentes á
urbanización SAUR-4, situada en Pedrouso, parroquia de Cacheiras, coas características
definidas no proxecto técnico redactado polo arquitecto D. Francisco Otero Méndez, debendo
realiza-la agrupación de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------t) A D. JOSE MARIA GOMEZ TORRES, para acondicionamento de local existente
para adega e embotellado de viño, correspondente á denominación de orixe “Rías Baixas”, no
lugar de O Piro, parroquia de Oza, segundo proxecto presentado, e debendo cumpri-las
condicións do informe da Consellería de Medio Ambiente.--------------------------------------------4.-CAMBIO DE TITULARIDADE DE OBRAS.- Visto escrito presentado por D.
Maximino Pérez Abuin, nº 600 de 18-03-02, no que solicita o cambio de titularidade das
licencias de obra número 43/02, 44/02 e 45/02, concedidas na Comisión de Goberno do
18-02-02 a nome de “A y R Complementos S.L.”, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concede-lo cambio que se solicita, debendo axustarse as obras ás condicións impostas
para as primitivas licencias.----------------------------------------------------------------------------------5.- LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.--------------------------------------------a) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a “VECTOR PLUS S.L.”, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para a
edificación destinada a 21 vivendas e locais, construidos en Montouto, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base a licencia municipal número 161/00, de data 23/05/2000,
salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento d a liquidación do
imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------------------------b)Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. ELISEO OTERO SEXTO e D. ANTONIO CASTRO VILARIÑO, a LICENCIA
DE PRIMEIRA OCUPACION para a edificación destinada a 10 vivendas e locais, construidos
en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base a licencia municipal
número 214/97, de data 27/08/97, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e
previo aboamento d a liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non
surtirá ningún efecto.------------------------------------------------------------------------------------------6.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-la seguinte certificación de obras:--------------------------------------------------------
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a) Certificación nº DOUS E ÚLTIMA da obra “Saneamento en Campos-Teo”, incluida
no P.P.C. 2001, asinada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de sete
mil oitocentos noventa e nove euros con trinta e cinco céntimos.--------------------------------------7.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta de escrito de "LARMAN S.L.", nº 175 ,
de 25-01-02 , no que solicita que lle sexa devolta a fianza que, mediante aval do Banco de
Galicia ten depositada por importe de 2389,87 EUROS(397.641 pts.) como garantía definitiva
da obra "Centro Socio-Cultural e Xuvenil dos Tilos", a Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acorda a devolución da antedita fianza, por considerar que o expediente cumpre
tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.8.-LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.--------------------------a)Visto o expediente tramitado a instancia de Dª IMELDA GONZÁLEZ NÚÑEZ,
veciña de Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento
dedicado a FLORISTERÍA no lugar de Cacheiras (Urbanización Los Rosales), parroquia de
Cacheiras deste concello.-------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b)Visto o expediente tramitado a instancia de Dª ANA Mª BLANCO CALDAS, veciña
de Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a
COMERCIO MINORISTA DE ARTIGOS DE REGALO E FOTOGRAFÍA no lugar de
Cacheiras (Edif. Veiga do Espiño), parroquia de Cacheiras deste concello.--------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------c)Visto o expediente tramitado a instancia de D. JOSE MIGUEL BETOLAZA MATA,
veciño de Teo, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento
dedicado a COMERCIO MINORISTA DE FRUTAS E VERDURAS no lugar de Cacheiras
(Edif. Veiga do Espiño), parroquia de Cacheiras deste concello.--------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal

deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- SOLICITUDE DE AXUDA NO FOGAR.- Visto o informe emitido polo
departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª Mercedes Paz Castro,
non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.------------------------------10.-SOLICITUDE
DE
TARXETA DE
ESTACIONAMENTO
PARA
MINUSVÁLIDOS.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e
demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª Mª Pilar Souto Otero
para o vehículo matrícula C-8123-BZ, non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade
para o citado fin.-----------------------------------------------------------------------------------------------11.- LICENCIA DE AUTOTURISMO.- Visto escrito de D. José Ramón Abel Suarez,
número 602 de data 18-03-02, no que expón que é titular da licencia de autoturismo Clase B
número 1 deste concello ó que afecta o turismo marca CITROEN, modelo C5 2.0 HDI,
matrícula 9989 BTM, que pasa a substituir ó que anteriormente posuía OPEL VECTRA B,
matrícula C- 9975-BX, a Comisión de Goberno dase por enterada.-----------------------------------12.- COLOCACIÓN DE FIESTRAS NA NAVE MUNICIPAL DE LUCI.- Vistos
os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou acepta-lo
presuposto de “ Aluminios Vedra “ para a colocación de fiestras na nave municipal situada en
Lucí, por un importe de catro mil trescentas setenta e catro euros con oitenta e cinco céntimos.-13.- OBRA DE CANALIZACIÓN DE REGATO EN SIXTO-CACHEIRAS.- A
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou:-------------------------------------------------------- Realiza-la obra de canalización de regato en Sixto, parroquia de Cacheiras.--------------- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para solicita-los correspondentes presupostos.--------14.- OBRAS EN RARIS E COBAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acordou:---------------------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Realiza-la obra de pavimentación do campo da festa de Rarís.---------------------------2º.- Realiza-la obra de pavimentación de pavimentación de camiño en Cobas.-------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para solicita-los correspondentes presupostos.-----15.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
corenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 4 DE ABRIL DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a catro de abril
de dous mil dous.---------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
D. Manuel R. Cajaraville Campos
día.--------------------------------------------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Ramón Fernández Fernández
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
l)

Proveedor e concepto
NEUMATICOS VAZQUEZ(Fact. 14/02)
Reparación coche da policía local
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2048)
Reparacións en colexios, centros médicos, xulgado e casa do
concello
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2049)
Reparacións en colexio de Rarís e Centro Sociocultural da Ramallosa
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2050)
Traballos de instalación eléctrica no Centro Sococultural da
Ramallosa
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2062)
Reparacións en colexios e centros médicos
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS S.L. (Fact. 14/02)
Dixitalización do arquivo catastral
EMPRESA SEOANE S.L. (Fact. 28/02)
Bonobús da terceira idade, mes de febreiro
EMPRESA SEOANE S.L. ( Fact. 32/02)
Bonobús, mes de febreiro
FERRETERIA TEO AMATE (Fact.19/02)
Materiais para obras municipais
FERRETERIA TEO AMATE (Fact. 20/02)
Materiais para obras municipais

Importe
183,57 €
2084,79 €

1319,81€
3056,89€

2122,29 €
5673,10 €
112,71€
5,57 €
126,19€
48,53€

Orde
m)
n)
ñ)

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)

af)

ag)

ah)

ai)
al)
am)

an)

Proveedor e concepto
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE (Fact. 3/02)
Traballos de carpintería no Local Socio-cultural da Ramallosa
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE (Fact. 4/02)
Traballos de carpintería no colexio da Ramallosa
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 119/02)
Traballos realizados en saneamento e ensanche plataforma nos
Verxeles
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (fact. 120/02)
Traballos realizados en ensanche plataforma nos Verxeles
TELEFONICA
Recibo do centro parroquial dos Tilos
TELEFONICA
Recibo do centro parroquial dos Tilos
TELEFONICA
Recibo de conexión a Internet
TELEFONICA
Recibo Centro Médico de Cacheiras
TELEFONICA
Recibo Policía Local
TELEFONICA
Recibo Fax da Policía Local
TELEFONICA
Recibo de Centro Médico de Pontevea
TELEFONICA
Recibo de fax da Casa Consistorial
TELEFONICA
Recibo da Casa Consistorial
TELEFONICA
Recibo de Fax da Consistorial
TELEFONICA
Recibo de Fax da Consistorial
TELEFONICA
Recibo de móbiles municipais
TELEFONICA
Recibo de móbil
EQUIPAMIENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS S.L.
(Fact. D2/161)
Asentos para polideportivo dos Tilos e Calo
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS
Luz e calefacción de gardería e sala de lectura dos Tilos (meses de
decembro-xaneiro-febreiro)
TOPODEX ESTUDIO(Fact. 117/02)
Levantamento topográfico en Vilar-Pontevea para cálculo de
retranqueo de vivenda
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact.0001420/01)
Medicamentos para funcionarios e Depart. de servicios sociais
BAYER HNOS. S.A.(Fact. 836728/1)
Suscrición a publicación
EL CORREO GALLEGO (Fact. P 201.661)
Reportaxe sobre o concello de Teo
EL CORREO GALLEGO (Fact. P 202.727)
Publicación de anuncio
CEMIGA (Fact. 002-00000137)

Importe
3395,24 €
421,29 €
5826,37€

8146,30 €
42,95 €
37,87 €
148,37 €
35,32 €
90,22 €
44,15 €
30,84 €
32,19 €
1218,51€
24,17€
18,57€
700,51€
10,45 €
6384,41 €

1762,77 €

324,80 €

1430,78 €

203,14€
1.220,05
161,05€

108,82€

Orde
añ)
ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)

bm)

bn)
bñ)
bo)
bp)

Proveedor e concepto
Mantemento de fotocopiadora da Casa Consistorial
CEMIGA(Fact. 003/00000356)
Reparación Fax da Casa Consistorial
CEMIGA ( Fact. 003-00000382)
Mantemento da fotocopiadora da Policía Local
VALDES NUÑEZ S.L. (Fact. G-70)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ S.L. ( Fact. 122)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA S.L. (Fact. 0022858)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA S.L.(Fact. 0022870)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA S.L.(Fact. 0022887)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEAS.L. (Fact. 00228859)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA S.L.(Fact. 33Z)
Lavado de coche Policía Local
E.S. PONTEVEA S.L. (Fact. 32 Z)
Recambios para tractor municipal
SANITARIOS J. OTERO, S.A. (Fact. A 68.941)
Materiais para Centro Sociocultural da Ramallosa)
COREGAL (Fact. S 02/0075)
Recollidas de papel e cartón, mes de febreiro 2002
MAQUINARIAS OTERO S.L. ( Fact. 248)
Alquiler de maquinaria para obras municipais
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 023/02)
Pavimentación en Cachóns - Oza
AUDASA S.A.(Fact. 068812)
Peaxes
RETEVISION (Fact. TE5178483)
Conexión Internet
MUNDOCOPY ( Fact. 1303)
Material de oficina
CENTRO DEPORTIVO S.L. ( Fact. 1/0144)
Trofeos e materiais para torneo de fútbol
CENTRO DEPORTIVO S.L. ( Fact. 1/0149)
Materiais para actividades deportivas
LIBRERÍA PAPELERÍA BOO (Fact. 3120)
Materiais de oficina
D. JULIO HERBELLA ALVAREZ (Fact. 033/02)
Servicio co seu taxi de Casalonga a Regoufe e Ramallosa, para
Depart. de Servicios Sociais)
D. JULIO HERBELLA ALVAREZ (Fact. 035/02)
Servicio co seu taxi de Casalonga a Regoufe e xulgados de Fontiñas
para Depart. de Servicios Sociales
HEDEGASA S.L.(Fact. 17/02)
Bonobús terceira idade
MANUEL SOBREDO S.L. (Fact. 8/02)
Traballos en Oza, Calo e colexios de Calo e Os Tilos
CORREOS E TELEGRAFOS (Fact. C020027933)
Facturación de correspondencia municipal
VEICAR S.L. (Fact. 351)
Materiais para Policía Local

Importe
44,08 €
8,69 €
301,22 €
156,15€
60,75 €
94,57 €
29,82€
119,20 €
8.80 €
19,65 €
138,90 €
488,53 €
139,20 €
2019,10 €
17,33 €
105,56 €
24,64 €
984,31 €
635,57 €
3,95 €
16,26 €

30 €

1168,32 €
3603,56 €
1047,10 €
36,82 €

Orde
bq)

br)
bs)
bt)
bu)

Proveedor e concepto
D. ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN
Provisión de fondos para Recurso de Casación ante Sala 1ª do Civil
do Tribunal Supremo nº 2841/2001-1 (Contra D. José M. Rey Novoa)
UNION FENOSA
Enerxía para instalacións deportivas
UNION FENOSA
Enerxía centros de saúde
UNION FENOSA
Enerxía alumeados públicos
RICARDO GARCIA PICCOLI ATANES-B. REGUEIRO MUÑOZ
Minuta por intervención no Auto 133/98
(Patronato do Cemiterio de Luou)

Importe
450,76 €

544,76 €
126,60 €
1476,12 €
550,14€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A MAHIA INMOBILIARIA S.L., para construcción de 12 vivendas pareadas no
ámbito do Plan Parcial SAU-4, zona AR-9 e AR-10, parcelas 58N, 60N, 61N, 62N,64N, 65N e
69N, 71N, 73N, 75N, 77N, 79N de Pedrouso, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Francisco Otero e outro, debendo construirse de acordo co
proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar perante o concello nomeamento de
técnicos directores de obra.----------------------------------------------------------------------------------b) A D. JOSE HIGINIO OTERO CARBALLAL, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Tarrio, parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Javier Rivadulla e outro, debendo construirse de acordo co proxecto presentado, non iniciando
as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores de obra, e debendo executarse de
acordo coa autorización de Estructuras Agrarias.---------------------------------------------------------c) A D. JOSE MANUEL TARRIO IGLESIAS, para construcción dun cerramento, que
por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado por D.Javier
García Castelo, na finca situada en Insua, parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.--------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños) do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 metros do eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, enchendo o treito
existente entre o firme da psta e a cuneta con zahorra compactada.------------------------------------ Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.--------------------------------------------d) A D. MANUEL CALVO GARCIA, para construcción dun cerramento de 33 ml con
postes e alambre, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca de Casalonga, parroquia de
Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- As obras situaranse a unha distancia igual ou superior a 15.50 metros do eixo da
estrada nacional N-550, segundo informe da Demarcación de Estradas do Estado.------------------

e) A Dª MERCEDES MARTINEZ CARBALLAL, para construcción dun cerramento de
170 ml con postes e alambre, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 303 de Vilar
de Calo, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños) do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 metros ó eixe da vía pública principal e 4.00 metros da
pista secundaria, situando a base do muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata
o cerre construido, pavimentando o tramo existente entre o firme da pista e a cuneta.-------------f) A Dª Mª DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ, para retellado de dous
cubertos de 80 m/2 totales pegado á vivenda existente en Regoufe nº 32, parroquia de Luou,
debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual das edificacións, e sen que as obras
afecten á estructura das mesmas.----------------------------------------------------------------------------g) A Dª MARIA ANDUJAR LAMEIRO, para retellado de cuberta da vivenda de
superficie 88 m2, e encintado da mesma de 120 m2, situada na finca nº 296 de Fontenlo,
parroquia de Teo, debendo realzia-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda e sen que
as obras afecten á estructura da mesma.--------------------------------------------------------------------h) A Dª MASSIEL SONEIRA ROMERO, para reposición de uralitas rotas no cobertizo
existente, pegado á súa vivenda, en Igrexa, parroquia de Cacheiras, debendo se-las obras as
mínimas de conservación, e sen modifica-lo volume, estructura nin forma actual do cobertizo.--i) A D. ISOLINO MANUEL VALIÑO CALO, para retellado de cuberta da vivenda de
superficie 130 m2, situada en Ramallosa, parroquia de Lucí, debendo se-las obras as mínimas de
conservación do inmoble, non debendo modifica-lo volume actual da vivenda e sen que as obras
afecten á estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------l)A D. JOSE RIO COUSELO, para retellado de 55 m2, cintado de paredes, colocar catro
ventás e dúas portas, da vivenda situada en Pedrouso, parroquia de Cacheiras, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------ll) A D. MANUEL TARRIO IGLESIAS, para recheo dun trozo de finca en Xermeade
con 20 m3 de terra, sobre a finca nº 130 de Reis, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.------------------------------------------- O recheo non afectará ós posibles tramos de protección de 5,00 m da canle de auga.---- Aportará aval por valor de 120 euros para responder de posibles danos ocasionados no
pavimento da pista que conduce ata dita finca.-----------------------------------------------------------m) A D. JOSE MARIA HORTAS NOGUEIRA, para recheo de finca nº 1328 en
Cacheiras, parroquia de Cacheiras, con 50 m3 de terra, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada ós usos permitidos na normativa vixente.------------------- O recheo non afectará ós posibles tramos de protección de canles de auga.---------------- Contará coa autorización de Estructuras Agrarias, e limitarase a un máximo de 50 m3.- Aportará aval por valor de 150 euros para responder de posibles danos ocasionados no
pavimento da pista que conduce ata dita finca.------------------------------------------------------------

n) A Dª MARIA SEOANE ORJALES, para recheo da finca nº 1133, P-2, en Pedrouso,
parroquia de Cacheiras, con 50 m3 de terra, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-- Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada ós usos permitidos na normativa vixente.------------------- O recheo non afectará ós posibles tramos de protección de canles de auga.---------------- Executará as obras segundo autorización de Estructuras Agrarias.-------------------------- Aportará aval por valor de 150 euros para responder de posibles danos ocasionados no
pavimento da pista que conduce ata dita finca.-----------------------------------------------------------ñ) A D. JAIME LOPEZ MOSQUERA, para rasenteo de finca nº 561 de Nespereira,
parroquia de Luou, cuns 50 m3 de terra mantendo o mesmo uso actual da finca, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Respetarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada ós usos permitidos na normativa vixente.------------------- O movemento de terras non afectará ós posibles tramos de protección de canles de
auga.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aportará aval por valor de 150 euros para responder de posibles danos ocasionados no
pavimento da pista que conduce ata dita finca.-----------------------------------------------------------o) A Dª JOSEFINA BARREIRO BLANCO, para obras menores de construcción de
pista de acceso a finca nº 1082B de Pedrouso, parroquia de Cacheiras, debendo efectua-las
obras sen que afecten ó exterior da finca.------------------------------------------------------------------p) A D. ARTURO DURO VAAMONDE, para acondicionamento interior de local
existente de 60 m2, mediante obras menores, na vivenda situada en Ameneiro, parroquia de
Calo, debendo realiza-las obras sen modicfica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras
afecten á estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------q) A D. MANUEL ELIAS NOYA, para canalización de auga potable pola cuneta
pública para a finca nº 1453 de Osebe, parroquia de Calo, segundo plano que se presenta,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- A canalización executarase a unha profundidade mínima de 80 cm para evitar roturas
polas máquinas de obras públicas.--------------------------------------------------------------------------- Repoñerase o firme en perfectas condicións con idéntico material ó existente
actualmente.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Tomaranse as correspondentes medidas de seguridade e sinalización das obras.---------- Aportará aval por valor de 150 euros para responder de posibles danos ocasionados no
pavimento ou na cuneta.--------------------------------------------------------------------------------------r) A CONTROL INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A., para realización de sondeos e
calicatas nas pistas do concello da zona do ferrocarril Santiago-Padrón entre os pk 70/700 e
81/995, segundo plano que se presenta, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------- Unha vez finalizados os sondeos e calicatas, repoñerase o firme en perfectas
condicións
con
idéntico
material
ó
existente
actualmente.------------------------------------------------------------- Tomaranse as correspondentes medidas de seguridade e sinalización das obras.---------s) A RESIFOR S.A., para instalación dun poste de conexión eléctrica en Rúa de
Francos, parroquia de Calo, segundo plano que se presenta, debendo instalarse a unha distancia
mínima de 5.00 metros do eixe da pista pública municipal.--------------------------------------------t) A D. JOSE M. LISTE BARREIRO, para canalización de teléfono, cruzando unha
pista pública no núcleo de Cornide, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------

- As obras executaranse de acordo coas condicións técnicas das canalizacións enterradas
da compañía Telefónica, hormigonando os tubos instalados como reforzo de pavimento.---------- Instalarase a tubería a unha profundidade mínima de 80 cm tanto na zona da pista
como nas cunetas, para evitar molestias ás máquinas de obras públicas.------------------------------ Repoñerase o pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista como no
cruce realizado con capa de rodadura superficial de material idéntico ó existente.------------------- Aportará aval por valor de 150 euros para responder por posibles danos no pavimento.u) A D. JOSE GOMEZ TOJO E Dª ROSA VILAR VILA, para:----------------------------- Segregar 1959 m2 da finca nº 791, do plano de concentración parcelaria da
parroquia de Calo, que figura co nº 791-1.----------------------------------------------------------------- Segregar da finca excluida 771 m2.---------------------------------------------------- Agrupa-la finca 791-1 de 1959 m2 co anaco de 771 m2 da finca excluida,
dando unha superficie total de 2730 m2 para o concello.------------------------------------------------4.-CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de Dª ELENA MOSTEIRO FONTAN, nº 632 de data 22-03-02, no que expón que pasa
a rexe-lo establecemento dedicado a Restaurante dun tenedor situado no baixo do edificio
“Pontevea”, no lugar de Pontevea-Reis, do que era titular D. Lino Martín Lea Santiso, polo que
solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------5.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.- Vista a orde de 1 de marzo de 2002, inserta
no D.O.G. nº 54 de 15-03-02, pola que se regulan as axudas a concellos para a promoción da
información xuvenil, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:----------------------------1º.- Solicitar da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude,
unha subvención para a promoción da información xuvenil no concello de Teo.-------------------2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para continua-los demáis trámites do expediente.-6.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.- Vista a orde de 8 de marzo de 2002, inserta no
D.O.G. nº 56 de 20-03-02, pola que se regulan as axudas para actividades dirixidas á xuventude
programadas por concellos, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:--------------------1º.- Solicitar da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude,
unha subvención para o fomento e realización de actividades dirixidas á xuventude.--------------2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para continua-los demáis trámites do expediente.-7.- TRAMITACIÓN E XESTIÓN DE MODELOS DE DECLARACIÓN DE BENS
INMOBLES DE NATURALEZA RUSTICA.---------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda contrata-los servicios do enxeñeiro
técnico forestal D. Arturo Calvo Tarrío para a tramitación e xestión de modelos de declaración
de bens inmobles de naturaleza rústica do concello de Teo, dous días ó mes, por un importe de
215,29 euros mensuais.---------------------------------------------------------------------------------------8.- SUPLEMENTO ESPECIAL SOBRE TEO EN “LA REGION
INTERNACIONAL”.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda contrata-la
realización dun suplemento especial sobre o concello de Teo da publicación “La Región
Internacional”, con difusión en todo o terrotorio español e entre a emigración de Galicia en
América, por un importe de 679,74 euros (IVE incluido).----------------------------------------------

9.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 17 DE ABRIL DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a dezasete de
abril de dous mil dous.---------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
D. Manuel R. Cajaraville Campos
este día.---------------------------------------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Ramón Fernández Fernández
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

l)

Proveedor e concepto
CASTROMIL S.A. (Fact. 135/02)
Bonobús, mes de marzo
CASTROMIL S.A.(Fact. 137/02)
Bonobús 3ª Idade, mes de marzo
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 64/02)
Bonobús, mes de marzo
EMPRESA SEOANE, S.L.(Fact. 65/02)
Bonobús 3ª idade, mes de marzo
EMPRESA SEOANE, S.L. ( Fact. 72/02)
Transporte alumnos ASPAMITE
DONADO CAMPOS S.L. (Fact. 22/02)
Bonobús, mes de febreiro
DONADO CAMPOS S.L. (Fact. 42/02)
Bonobús, mes de marzo
THYSSENKRUPP ELEVADORES(Fact. 4.896.023)
Servicio de mantemento de ascensor do Centro sociocultural da
Ramallosa
D. ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLÉN
Provisión de fondos para Recurso de Casación ante o Trib. Supremo
Sala Primeira do Civil, nº 2841/2001-1

Importe
17,45 €

COREGAL (Fact. S02/0105)

381,75€

1682,84 €
7,92 €
101,79 €
1041,77 €
153 €
148,75 €
308,08 €

450 €

Orde
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)

ad)
ae)
af)
ag)

ah)
ai)
al)
am)
an)
ao)

Proveedor e concepto
Recollida de papel e cartón, mes de marzo
EXCLUSIVAS VILA(Fact. 000000533)
Pechadura Local Policía Local
CADENA COPE (Fact. 042-02-00187)
Emisión de programa radiofónico
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais
VSM CANON(Fact. ST/002860)
Materiais de oficina
SEUR(Fact. 0001507)
Envío de documentos á Coruña
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L.(Fact. A 235)
Material para obras municipais
COPY ESTUDIO S.L. (Fact. 000484)
Copia de planos
RESTAURANTE CIERTO BLANCO(Fact. 28648)
Comida inauguración depuradora de Francos
RETEVISION (Fact. TE 5521255)
Conexión a Internet
MANUEL VALIÑO CALO (Fact. 54/02)
Materiais para obras municipais
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS S.L.(Fact. 20/02)
Dixitalización de arquivo catastral
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS S.L. (Fact. 18/02)
Actualización do Padrón de urbana
YESOS CAMPOS, S.L. (Fact. 148/02)
Traballos de revestimento no local sociocultural da Ramallosa
AUTOCARES EXPRES DE VEA S.L. (Fact. 31/02)
Servicio de transporte á Coruña
COOPERATIVA AMIGUIÑOS DE TEO (Fact. 21/02)
Abono gardería mes de abril
JULIO HERBELLA ALVAREZ (Fact. 41/02)
Servicio co seu taxi de Calo a Reis e Hospital clínico, para Depart. de
Servicios Sociais
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 28/02)
Saneamento en Constenla- Cacheiras
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.(Fact. 29/02)
Colocación de tubos en Sestelo- Rarís
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 30/02)
Obras en Sestelo e Centro sociocultural da Ramallosa
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 44/02)
Obras en Freiría, Vilar de Calo, Mallos, Constenla e frente a Centro
Médico de Reis
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 45/02)
Acondicionamento masa común do Calvario-Reis
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 46/02)
Obras en Cerdeira-Vilariño e Sebe- Cacheiras
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 47/02)
Colocación de tubos en Sebe
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 111/02)
Saneamento en Sebe- Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 112/02)
Saneamento en Sebe-Cacheiras
BAR MANOLO (Fact. 34/02)
Pinchos para exposición de cadros do día 6-04-02

Importe
108.95€
348,59 €
529,73€
161,61€
6,90 €
83,98€
451,45€
437,40€
105,56 €
471,95€
5818,56€
4288,01 €
9183€
245 €
4298,10€
28 €

36302,65€
4418,44€
12123,16€
26987,63€

4385,96€
40606,73€
763,28€
4300,22 €
5684€
502,45€

Orde
am)
an)
añ)
ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)

av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bll)
bm)
bn)
bñ)

Proveedor e concepto
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 200207)
Materiais de oficina
PUBLIPROMO Y PUNTO S.L. (Fact. 39/02)
Camisetas para competición de kárate
INSA S.L.(Fact. 100/02)
Por desratización
INSA S.L.(Fact. 147/02)
Por desratización
SANITARIOS JOSE OTERO, S.A. (Fact. A 69.476)
Materiais para obras municipais
GAS GALICIA SDG S.A. (Fact. HH20026508)
Gas para Polideportivo dos Tilos
PROSPERITY, S.A.
Seguro da corporación municipal
VSM CANON(Fact. CO/001360)
Mantemento fotocopiadora da Casa Consistorial
PROSEGA S.A.(Fact. 9176)
Conexión a central receptora de alarmas 2º trimestre ano 2002
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES-BENJAMIN V. REGUEIRO
Honorarios por xuizo de conciliación finca dos Verxeles
(Rfa. 02R1831)
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES-BENJAMIN V. REGUEIRO
Honorarios por xuizo de conciliación finca dos Verxeles(Rfa. 02R1828)
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES-BENJAMIN V. REGUEIRO
Honorarios por xuizo de conciliaciónfinca dos Verxeles (Rfa. 02R1830)
CEMIGA (Fact. 003-00000120)
Material de oficina
CEMIGA (Fact. 003-00000157)
Mantemento de fotocopiadora
GASOLEO CALEFACCION S.L.(Fact. 2225)
Gasóleo para calefacción
VALDES NUÑEZ S.L.(Fact. 0768702)
Gasóleo para vehículos municipais
CORZAN S.L.(Fact. 03/000636/A)
Material de limpeza
ANTONIO VIDAL DEUS (Fact. 001/02)
Montaxe asentos polideportivos de Calo e Os Tilos
TRANSPORTES AUTO-RADIO S.A.(Fact. 100-2468201)
Material para Depart. de Deportes
CAMILO CARBALLAL S.L.(Fact. 00362/02C)
Zahorra para Calo
GESTORIA DE LA TORRE S.L.(Fact. 10003010)
Traballos realizados para o concello
MERCERIA SANSE (Fact. 44/02)
Materiais para centro sociocultural da Ramallosa
MERCERIA SANSE (Fact.42/02)
Materiais para centro sociocultural da Ramallosa
DEFINA S.L.(Fact. 217/02)
Materiais para centro sociocultural da Ramallosa
FERLO(Fact. 252/2002)
Materiais para obras municipais
ARCHY&SIGA ( Fact. A/270)
Materiais de oficina
EXTINFER (Fact. 336/02)
Cargas de extintor

Importe
4010,77€
524,27€
169,42€
169,42€
28,03€
81,39€
364€
163,41€
62,74€
67,78

67,78 €
67,78€
80,04€
79,43€
2467,74€
120,05€
267,26€
1316,81€
6,73€
45,16€
285,36€
9,30€
41€
266€
204,62€
373,29€
55,80€

Orde
bo)
bp)

bq)

br)
bs)
bt)
bu)
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)

Proveedor e concepto
ILUMINACIONES SOUTO S.L. (Fact. 005/02)
Equipo de son para festival de Antroido no colexio da Ramallosa
ILUMINACIONES SOUTO S.L.(Fact. 006/02)
Equipo de luz e son para festival de Antroido e Bailes Rexionais da
S.R. de Calo
ILUMINACIONES SOUTO S.L.(Fact. 010/02)
Colocación de equipo de son para a exposición fotográfica da “Ruta
Xacobea do Mar de Arousa e Ulla”
TRAPSA (Fact. 143/02)
Importe bonobús
EDITORIAL ARANZADI(Fact. 2000815118)
Suscripción a publicación
UNION FENOSA
Enerxía para instalacións deportivas
UNION FENOSA
Enerxía para centro médico de Calo
UNION FENOSA
Enerxía para alumado público
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 240)
Alimentos para Depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L.(Fact. 241)
Alimentos para Depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L.(Fact. 242)
Alimentos para Depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L.(Fact. 243)
Alimentos para Depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 244)
Alimentos para Depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 245)
Alimentos para Depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L.(Fact. 249)
Alimentos para Depart. de Servicios Sociais
LIBRERIA O CAMIÑO S.L.(Fact. A/1294)
Materiais de oficina

Importe
627,45€
1324,62€

453,16€

366,19€
293,95€
326,22€
95,79€
153,34€
32,53€
20,98€
183,19€
235,28€
232,52€
79,03€
618,96€
261,52€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. JESUS SOUTO CARLIN, en representación de “Bahía Inmobiliaria Gallega
S.L.”, para a construcción de dous edificios de 43 vivendas e garaxes en Montouto, parroquia de
Cacheiras, segundo proxecto técnico coas correccións presentadas, redactado polo arquitecto D.
Antonio I. González Gil, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------- Construirá de acordo co proxecto presentado, concedéndose a licencia para 43
vivendas, eliminando 1 vivenda da planta baixa (plano A-10) solicitada
inicialmente.-------------- Aportará aval polo valor total do custo de urbanización correpondente ó promotor que
se valora na memoria aportada.------------------------------------------------------------------------------- Formalizará as cesións para viais, segundo plano de aliñacións oficiais, segundo o
artigo 70.2 da Lei 1/1997 do Solo de Galicia, urbanizados segundo a memoria presentada, de
acordo coas indicacións do Concello.-----------------------------------------------------------------------

- Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, nos puntos e
coas condicións técnicas que indique a compañía concesionaria “Aquagest”.------------------------ Dará cumprimento ós compromisos referidos ó artigo 40 do Regulamento de Xestión
Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 3 mts a lindeiros.----------------------------------------------------------------- Non inciará as obras ata presenta-lo nomeamento de técnicos directores das mesmas.--b) LEGALIZACIÓN DE VIVENDA.- A Dª OFELIA DUTRENIT ZORRILLA, para
legalización dunha vivenda unifamiliar illada, na parcela nº 92 da urbanización dos Verxeles,
con licencia inicial concedida en Comisión de data 20-03-90, expediente 24/90, segundo
proxecto de legalización redactado polo arquitecto D. Antonio Peña Sabatés, debendo axustarse
ó proxecto presentado.----------------------------------------------------------------------------------------c) LEGALIZACION DE SOTERREGO.- A D. ANTONIO CAAMAÑO VAZ, para
legalización de ampliación de sotarrego construído durantea execución das obras de
construcción da vivenda unifamiliar en Socastro, parroquia de Calo, segundo memoria valorada
que presenta.---------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. ANTONIO I. GONZALEZ GIL, en nome de “Xaco-Teo S.L.”, para
modificación de edificio con licencia concedida anteriormente, para adicalo a 14 vivendas
agrupadas, eliminadado do proxecto anterior o deseño da segunda fase, así como a supresión do
edificio de uso comercial previsto inicialmente en Montouto, paroquia de Cacheiras, segundo
proxecto técnico redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presenatdo, manténdose tódalas condicións
da licencia anteriormente concedida.------------------------------------------------------------------------ Urbanizará o fronte do solar segundo memoria presentada.----------------------------------- Conectará a rede de saneamento da edificación coa rede municipal no punto que
indique a compañía adxudicataria do concello, utilizando sistema de execución en rede
separativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 3 mts a lindeiros.----------------------------------------------------------------- Non iniciará as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores das mesmas.---e) A Dª MERCEDES POUS ISERN, para construcción dun cerramento entre lindeiros,
que por tratarse de obras de muro de fábrica presenta proxecto técnico redactado polo arquitecto
D. Javier García Castelo, en Monte, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.--------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------f) A Dª Mª BEGOÑA EDREIRA GARCIA, para construcción dun cerramento, que por
tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado polo arquitecto D.
Antonio Sabucedo Costa e outro, en Vilar de Calo, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.--------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (Camiños) do título V das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, segundo proxecto presenatdo. A
cuneta desprazarase ata o cerre construído, pavimentando o treito existente entre o firme da
pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------------------------------------- Contará previamente coa autorización de Estructuras Agrarias.-----------------------------g) A D. ELISARDO BELLO CASTRO, para construcción dun cerramento, que por
tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado polo arquitecto D.
Santiago Losada Fernández, en Vilar de Francos, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Executarse de acordo co proxecto presentado.-------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do aprtado Condicións xerais (camiños) do título V das citadas
Normas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública principal e 4.00 mts á secundaria,
deixando un chaflán na esquina da finca da parte posterior lindante co camiño, e situando a base
do muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construído,
pavimentando o treito existente entre o firme da pista e a cuneta.-------------------------------------h) A D. MANUEL MONTES CASAL, para construcción dun cerramento de 140 ml,
con postes e alambre, na finca nº 532 da Pedra, parroquia de Recesende, sen tratarse de obras de
muro de fábrica, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños) do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construído, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------i) A D. JOSE FARIÑA PEREZ, para construcción dun cerramento de 31 ml, con
alambre e postes, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 2013 de Vilar de Francos,
parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguinets condicións:--------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do aprtado Condicións xerais (camiños) do título V das citadas
Normas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 4.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------l) A D. MANUEL MOSQUERA ROEL, para retellado da cuberta da edificación de 97
m/2 situada en Vilar de Calo nº 15, parroquia de Calo, debendo efectua-las obras sen
modifica-lo volume actual da vivenda e sen que afecten á estructura da mesma.--------------------ll) A Dª DOSINDA RIVERA IGLESIAS, para reparación de cuberta da vivenda de
superficie 132 m72, situada en Cornide, parroquia de Calo, debendo efectua-las obras sen
modifica-lo volume actual da vivenda e sen que afecten á estructura da mesma.--------------------m) A UNION FENOSA S.A., para canalización para suministro de liña eléctrica, na
Urbanización San Sadurniño, pola beirarrúa pública, para dar suministro a Dª Rosa Mª Pedrosa
Pedrosa, segundo plano adxunto que se presenta, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Instalará a tubería pola beirarrúa existente, respectando tódals canalizacións existentes,
e repoñendo a beirarrúa e pavimento en perfectas condicións con material de acabado idéntico ó
existente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aportará aval polo importe de 250 euros ós efectos de garante para reposición de
pavimentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------n) A UNION FENOSA S.A., paracanalización para suministro de liña eléctrica
subterránea de media tensión ó pé da estrada C-541, segundo planos que presenta, para dar
suministro a edificación existentes, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------- Instalarase a tubería polo borde do bordelo existente, respectando tódalas canalizacións
existentes, e repoñendo a beirarrúa e pavimento en perfectas condicións con material de
acabado idéntico ó existente.--------------------------------------------------------------------------------- Eliminaranse tódalas liñas aéreas existentes na zona.------------------------------------------ Aportará aval polo importe de 1200 euros ós efectos de garante para a reposición de
pavimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dará cumprimento ás condicións da autorización da CPTOPV e da concesión da
Consellería de Industria e Comercio.------------------------------------------------------------------------

4.-LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.---------------------------------------------a) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. JESUS MANUEL SEIJAS VILA, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION
para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, situada en Pedrouso, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base a licencia municipal número 286, de data 29-10-99 , salvo o
dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------------------------------------b) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. ANTONIO CAAMAÑO VAZ, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para
a edificación destinada a vivenda unifamiliar, situada en Socastro, parroquia de Calo, segundo
obras executadas en base a licencia municipal número 224, de data 14-08-98, salvo o dereito de
propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------------------------------------c) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a VECTOR PLUS S.L., a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para a
edificación destinada a vivenda unifamiliar, situada en Torre, parroquia de Cacheiras, segundo
obras executadas en base a licencia municipal número 168, de data 10-06-99, salvo o dereito de
propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------------------------------------d) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. MANUEL HORACIO MONTES CARBAJAL, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACION para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, situada en Insua, parroquia de
Luou, segundo obras executadas en base a licencia municipal número 307, de data 26-11-99,
salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do
imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------------------------e) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. MIGUEL RODRIGUEZ BARRIO, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION
para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, situada en Sebe, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base a licencia municipal número 256, de data 10-10-00, salvo o

dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------------------------------------f) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. FERNANDO ASPERILLA PINILLA, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACION para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, situada en Pite, parroquia de
Lucí, segundo obras executadas en base a licencia municipal número 182, de data 20-06-00,
salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do
imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------------------------g) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a EIRAS DUARTE C.B., a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para a
edificación destinada a vivenda unifamiliar, situada en Casaldomiro, parroquia de Recesende,
segundo obras executadas en base a licencia municipal número 8, de data 10-01-00, salvo o
dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------------------------------------h) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. MODESTO ALVAREZ FLOREZ, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION
para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, situada na parcela 15 dos Verxeles, parroquia
de Oza, segundo obras executadas en base a licencia municipal número 27, de data 28-01-00 ,
salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do
imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------------------------i) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a “PROMOCIONES BELLAVISTA ESTRADENSE S.L.”, a LICENCIA DE
PRIMEIRA OCUPACION para a edificación destinada a nove vivendas unifamiliares e dous
locais, situada en Montouto, segundo obras executadas en base a licencia municipal número
284, de data 30-10-99, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo
aboamento da liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá
ningún efecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------5.-CERTIFICACIÓN DE OBRA.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-la seguinte certificación de obra:--------------------------------------------------------a) Certificación número DOUS e liquidación da obra “Ampliación de saneamento en
Penelas, Procelas e Noenlles”, dentro do “Plan Provincial de Cooperación das obras e rede
viaria local do ano 2001”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por
importe de SETENTA E DOUS MIL DOUSCENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA E
CATRO CENTIMOS.----------------------------------------------------------------------------------------6.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de Dª MARIA ELENA FERREIRO CASTIÑEIRAS, en representación de ELENSU
S.L., nº 701 de data 08/04/2002, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a
PASTELERÍA, situado en Vilar de Calo, nº1, parroquia de Calo, do que era titular D. Manuel
Mosquera García (CHATEAUX MAYOLL, S.L.), polo que solicita o cambio de titularidade do
citado esta blecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio
de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licencia.-------------------------------------------------------------------------------

7.- TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.- Vistos os
informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a tarxeta de
estacionamento para minusválidos a D. Manuel Viqueira Salgado, non debendo aporta-lo
solicitante ningunha cantidade para o citado fin.---------------------------------------------------------8.- PAXINA WEB DO CONCELLO DE TEO.- A Comisión de Goberno, vistos os
presupostos presentados, acorda por unanimidade encarga-la realización dunha páxina web
sobre o concello a “CiberTeo S.L.”, por importe de nove mil euros (IVE incluido).---------------9.-ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 2 DE MAIO DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a dous de maio
de dous mil dous.---------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
D. Manuel R. Cajaraville Campos
día.--------------------------------------------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Ramón Fernández Fernández
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
l)

Proveedor e concepto
PARROQUIA DE S. FRANCISCO DE ASIS (Fact. 3/01)
Gastos de consumo de luz e calefacción de gardería e axencia de lectura
EXCAVACIONES MIDON S.L. (Fact. 2002070)
Obra de aparcadoiro do Instituto
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE (Fact. 5/02)
Traballos de carpintería en colexio dos Tilos
CEFIGAL S.L. ( Fact. A/2082)
Obras en edif. do xulgado, centro social de Oza, escola de Francos,
escola de Pontevea, escola de Campos, escola de Luou e casa do
concello
CEFIGAL, S.L.( Fact. A/2083)
Obras en colexio dos Tilos, edif. do xulgado, colexio dos Tilos, centro
médico de Calo, colexio de Luou e colexio de Oza
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/2085)
Obras en colexio da Ramallosa e Centro Cultural de Teo
COMERCIAL VARELA S.L. (Fact. 46/02)
Destructora de papel para casa consistorial
ORVISAHOUSE, S.L.(Fact. 146)
Plantas para edificios municipais
ORVISAHOUSE, S.L. ( Fact. 147)
Plantas para edificios municipais
ARTE INDONESIO, S.L. (Fact. 2002005)
Mesas para casa consistorial

Importe
740.34€
5437,95 €
2753,83€
1881,35 €

2409,29 €

1245,43€
718,63€
105,93€
126,05€
17987,09€

Página 2 de 4

Orde
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)

ao)

Proveedor e concepto
TRANSPORTES OCHOA, S.L. (Fact. 915/02)
Portes de material para o concello
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L.(Fact. A 310)
Materiais para obras municipais
INSA, S.L.(Fact. 185/02)
Por desratización
EDITORIAL ARANZADI
Suscripción anual
D. JULIO HERBELLA ALVAREZ (Fact. 65/02)
Servicio co seu taxi de Reis a Hospital Gil Casares e volta
EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA
Tasa por anuncios no B.O.P.
NEUMATICOS VAZQUEZ (Fact. 45/02)
Cambio de aceite e mantemento de tractor municipal e desbrozadora
NEUMATICOS VAZQUEZ (Fact. 46/02)
Rodas e pastillas de freno para furgoneta municipal
EL CORREO GALLEGO S.A.(Fact. P 204.060)
Publicidade do concello
GRAFIDEZA S.L. (Fact. 04/02)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA S.L. (Fact. 20/02)
Tickets bonobús
GRAFIDEZA S.L. (Fact. 18/02)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA S.L.(Fact. 39/02)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA S.L. ( Fact. 52/02)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA S.L. (Fact. 94/02)
Tickets bonobús
FERLIÑO (Fact. A 357)
Materiais para obras municipais
SOGAMA (Fact. 2002/0444)
Tratamento dos RSU, mes de marzo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 113/02)
Saneamento en Sebe-Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 156/02)
Saneamento en Chaves-Lucí
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 160/02)
Traballos en camiño en Cobas
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 165/02)
Canalización de regato en Sixto-Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. ( Fact. 166/02)
Canalización de regato en Sixto-Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.( Fact. 167/02)
Teaballos realizados en Vilela-Raría
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 168/02)
Traballos realizados en camiño en Penelas, Procelas e Noenlles
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 169/02)
Traballos realizados en camiños en Penelas, Procelas e Noenlles
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 170/02)
Traballos realizados en camiños en Penelas, Procelas e Noenlles
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 07/02C)

Importe
19,84 €
28,18€
169,42€
204,88 €
29€
19,38 €
268,21€
266,90 €
140,36€
1023,96€
213,20 €
576,25€
213,37€
267,64 €
213,20€
3124,80€
7062,35€
5.916
3636,99 €
5231,79€
4328,42 €
3764,66 €
2053,23€
6623,15€
6971,74€
6677,01€

25936€
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Orde

ap)

aq)
ar)
as)

Proveedor e concepto
Certificación nº UN e liquidación da obra “Acondicionamento de paso
en Pedra”
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 06/02C)
Obras de acondicionamento e afirmado de pistas por danos do temporal
nas Barreiras, Beitureira e Valado
ESCAYOLAS CARLOS (Fact. 43/02)
Obras en edificio do xulgado
DEPORTEGESTION S.L.(Fact. 10/2002)
Actividades deportivas, mes de abril
TRAPSA (Fact. 187/02)
Tarxetas de bonobús

Importe

23650,24€

941,18€
3137,28€
596,71€

3.-CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obra:-----------------------------------------a) Certificación número UN e liquidación da obra “Acondicionamento de paso na
Pedra”, dentro do “Plan para paliar efectos do temporal 2001”, asinada polo Enxeñeiro D.
Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de VINTECINCO MIL NOVECENTOS TRINTA E
SEIS EUROS.-----------------------------------------------------------------------------------------------b) Certificación número UN e liquidación da obra “Acondicionamento e afirmado de
pistas: As Barreiras, Beitureira e Valado”, dentro do “Plan para paliar efectos do temporal
2001”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de VINTENOVE
MIL SEISCENTOS SETENTA E TRES EUROS.------------------------------------------------------4.-SOLICITUDE
DE
TARXETA
DE
ESTACIONAMENTO
PARA
MINUSVÁLIDOS.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e
demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Francisco Javier Vieites
Pérez-Quintela, non debendo aporta-lo solicitante ningunha cantidade para o citado fin.----------4.- SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe
emitido polo Departamento de Servicos Sociais, e demais documentación obrante no
expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a axuda de
emerxencia social a Dª Sandra Marcela Rey Mosteiro, para a compra de alimentos ata que se
resolva a actual situación da solicitante.-------------------------------------------------------------------5.-SOLICITUDES DE AXUDA NO FOGAR.- Visto os informes emitidos polo
departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acorda concede-las seguintes axudas no fogar:----------------------a) A Dª Adelina González Fernández, non debendo aporta-la solicitante ningunha
cantidade para o citado fin.-----------------------------------------------------------------------------------b) A Dª Pilar Rosende Cebeiro, non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade
para o citado fin.------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES SEN FINS DE
LUCRO 2002.- A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda, conforma ó
estipulado no artigo 4.1 do Regulamento de subvencións e axudas deste concello, abri-lo prazo
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para que todas aquelas entidades sen fins de lucro poidan solicita-las subvencións
correspondentes ó exercicio do ano 2002.-----------------------------------------------------------------7.- CURSO DE PROTOCOLO.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno,
acorda a realización das “Xornadas de relacións públicas, ceremonial e protocolo aplicado á
imaxe institucional”, impartido por D. Horacio G. Vázquez, cuns costos de 2180 euros(IVE
incluido).--------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 14 DE MAIO DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a catorce de
maio de dous mil dous.---------------------------------Sendo as dez horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
D. Manuel R. Cajaraville Campos
día.--------------------------------------------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Ramón Fernández Fernández
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

Proveedor e concepto
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.(Fact. 063/02)
Certificación número UN e UNICA das obras de “Acondicionamento de
terreo por deslizamento de terras en Procelas”, correspondente ó Plan de
Infraestructuras Municipais 2001
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 064/02)
Certificación número UN e UNICA das obras “Construcción de muro de
contención en Noenlles”, correspondente ó Plan de Infraestructuras
Municipais 2001
SOCIEDADE MUSICAL ATENEO DE NEGREIRA(Fact. 10/2001)
Actuación Banda Musical nas festas de Luou(24/08/01)
CONSTRUCCIONES RARIS(Fact. 34/02)
Pintar escola de Francos
CONSTRUCCIONES RARIS (Fact. 35/02)
Pintar letreiros en polideportivo dos Tilos
CONSTRUCCIONES RARIS (Fact. 36/02)
Pintar letreiros en polideportivo de Calo
CARPINTERIA SANROFER S.L.(Fact. 142/02)
Reparacións e montaxe de xogos infantiles en colexios
CARPINTERIA SANROFER S.L. (Fact. 143/02)
Reparación de xogos infantiles en parque de Oza, Recesende e campo da
festa de Teo
CARPINTERIA SANROFER S.L.(Fact. 144/02)

Importe
28400 €

30000€

781,32€
2718,98€
1010,91€
1010,91€
3161€
366,56€

5220€

Orde
l)
m)

n)

ñ)

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)

Proveedor e concepto
Colocación de xogos infantiles no parque dos Verxeles
CARPINTERIA SANROFER S.L. ( Fact. 145/02)
Colocación de sillas e un tobogán en parque dos Verxeles
D. JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 87/02)
Servicio co seu taxi de Francos a Hospital de Conxo, para Depart. de
Servicios Sociais
D. JULIO HERBELLA ALVAREZ( Fact. 80/02)
Servicio co seu taxi de Calo a Regoufe e ó xulgado da Ramallosa, para
Depart. Servicios Sociais
D. JULIO HERBELLLA ALVAREZ(Fact. 73/02)
Servicio de Calo a Reis e ó Hospital Clínico para Depart. de Servicios
Sociais
CASTROMIL S.A. (Fact. 180/02)
Bonobús, mes de abril
AGRUPACION DE DEPORTISTAS VETERANOS(Fact. 7/12)
Gastos de arbitraxe da liga de fútbol sala, mes de abril
EXCAVACIONES OVIDIO S.L. (Fact. Cer. 2002/6)
Traballos realizados desde o 26-03-02 ata o 19-04-02 para o concello
NEUMATICOS VAZQUEZ(Fact. 52/02)
Cambio de aceite e lavado do coche da policía local
COMERCIAL AGRIVAMA S.L.(Fact. 3628/02)
Materiais e reparación da desbrozadora municipal
SEUR (Fact. 0002098)
Envío de documentación a organismos públicos
D. JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 42/02)
Consumicións descarga de alimentos
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 212/02)
Saneamento e servico de augas en Fixó-Calo-Fase I
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 213/02)
Saneamento e servicio de augas en Fixó-Calo-Fase II
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 214/02)
Saneamento e servicio de augas en Fixó-Calo-Fase III
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 215/02)
Canalización regato en Sixto-Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 216/02)
Canalización regato Sixto-Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. ( Fact. 217/02)
Limpeza e ensanche de plataforma en camiño veciñal de Casal de Reis
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.(Fact. 57/02)
Asfaltado de pista en Sestelo-Rarís e Carballal-Calo
HEDEGASA S.L.(Fact. 26/02)
Bonobús pensionistas
GOMEZ Y FANDIÑO S.L. (Fact. A 332)
Roupas de traballo para obras municipais
NOGAL S.L. (Fact. D-1256)
Por recollida de cans
MESON A PALLOTA
Invitación Liga Intermunicipal de Fútbol Sala
CEMIGA(Fact. 004-00000274)
Mantemento de fotocopiadora
VALDES NUÑEZ, S.L. ( 0768780H)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (G-172)
Gasóleo para vehículos municipais

Importe
835,2€
20,40 €

16,26€

28 €

6,98€
108,18€
22092,19€
121,42€
3802,91€
23,62€
8,35€
6612,82€
6639,50€
6666,18€
4607,06€
3480€
1213,13€
28463,96€
1459,60€
74,02€
418,31€
19,50€
96,44€
121,20€
498,43€

Orde
an)
añ)
ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)

Proveedor e concepto
CAMILO CARBALLAL, S.L.(Fact. 0455001)
Zahorra para Casalonga
GESTETNER (Fact. 2725574)
Reparación fax casa consistorial
GASOLEO CALEFACCIÓN, S.L. (Fact. 2982)
Gasóleo para edificios municipais
TELEFONICA
Conexión a Internet Casa Consistorial
CORREOS
Franqueo correspondencia municipal
GESTORIA DE LA TORRE, S.L.(Fact. 10005107)
Traballos realizados para o concello
NORCONTROL (Fact. 0452F1/2002)
Estudio perimetral de ruidos de Maderas Cajaraville
GALICON (Fact. 80/02)
Materiais de oficina
CLAUDIA FERNANDEZ GALIÑANES
Materiais para stand de Silleda-Turisport
TRANSPORTES AUTO-RADIO S.A.(Fact. 2512727)
Pago de portes marcador para depart. deportes
CORREOS
Reembolso Edit. Aranzadi
FEGAMP
Asistencia de dous traballadores do concello a curso de xestión ambiental
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2001/00059)

Importe
47,66€
72,16€
3474€
138,44€
268,47€
135,72€
1220,05€
61,92€
197,05€
5,75€
537,13€
240€
315,18€

Honorarios pola redacción dos proxectos “Danos temporal: Lucí-Vilanova e
Reis”

bb)

GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (Fact. 2001/00060)

315,44€

Honorarios pola redacción dos proxectos “Danos temporal:
Lamas-Luou-Malfurado-V.Calo e Sto. Domingo”

bc)

GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (Fact. 2002/00004)

2859,33€

Honorarios pola redacción dos proxectos ”Danos temporal: Acondicionamento e
afirmado de pistas en Seixo, Piñeiro, Tribaldes-A Grela, Fixó, Vilar de Arriba,
As Barreiras, Beitureira e Balado”

bd)

GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (Fact. 20002/00005)

2603,15€

Honorarios pola redacción dos proxectos “Danos temporal: Acondicionamento e
afirmado de pistas en Vuela, Montouto, Os Verxeles, Freixeiro e Cepeda”

be)
bf)
bg)
bh)
bi)

bl)

bm)

bn)

LUIS MOREIRA MATOS (Fact. 1/04)
Informe de valoración de fincas
JOSE ENRIQUE HERRERO DE PADURA
Honorarios por asesoramento, mes de xaneiro
JOSE HENRIQUE HERRERO DE PADURA
Honorarios por asesoramento, mes de febreiro
JOSE HENRIQUE HERRERO DE PADURA
Honorarios por asesoramento, mes de marzo
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.(Fact. 058/02)
Certificación nº Un e única da obra “Reformado ampliación e afirmado
do vial de Vilar de Calo a Solláns”(POS 00)
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 10/02C)
Acondicionamento e afirmado de pistas por danos do temporal: Buela e
Montouto
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 08/02C)
Acondicionamento e afirmado de pistas por danos do temporal: Vilanova
e Rarís
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 09/02C)

284,20€
1742,93€
1742,93€
1742,93€
30230,90€

28346,20€

28175,16€

13390,84€

Orde

bñ)

Proveedor e concepto
Acondicionamento e afirmado de pistas por danos do temporal: Lamas e
Luou
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 05/02C)
Acondicionamento e afirmado de pistas por danos do temporal: Os
Verxeles

Importe

13034,31€

2.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A Dª MARIA CONCEPCIÓN BLANCO GARCIA, para construcción de galpón de
22 m/2, na finca situada en Vilela, parroquia de Rarís, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 3 mts a lindeiros e 8 mts ó eixe da pista.-------------------------------------- Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo non Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2,30 m, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30,00 m2.----------------------------------------------------------b) A D. JOSE MARIA FERREIRO PADERNE, construcción dun cerramento de 145 ml
con postes e alambre, entre lindeiros, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 1712
e 1719-2 de Osebe, na parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- Contará previamente coa autorización de Augas de Galicia, situando o mesmo á
distancia indicada por este organismo.---------------------------------------------------------------------c) A Dª Mª ANGELES COEGO SANTOS, para construcción dun cerramento de 140 ml,
con psotes e alambre, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 1166 de cacheiras, no
lugar de Guldrís, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------ Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas .------------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base dos postes á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------d) A Dª ISAURA MOSQUERA EDREIRA, para construcción dun cerramento de 15 ml,
con postes e alambre, sen tratarse de obras de muro de fábrica, polo fronte da finca nº 120 de
Reborido, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base dos postes á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta. ----------------------------------------------------------------- Contará previamente coa autorización de Augas de Galicia.---------------------------------e) A D. ALFONSO PEREIRA ESTEVEZ, para construcción dun cerramento de 50 ml,
con postes e alambre, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca “Agro do monte” en
Castres, parroquia de Oza, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base dos postes á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta. ----------------------------------------------------------------- Na esquina da finca con fronte a dúas pistas públicas, o cerre farase en chafán duns
3,00 m de longo.------------------------------------------------------------------------------------------------ Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.--------------------------------------------f) A D. JOSE CASTRO VALES, para construcción dun cerramento de 285 ml, sen
tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 895 de Sebe, parroquia de Cacheiras, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base dos postes á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------g) A D. ERNESTO CASTRO RIVEIRO, para reparación de cuberta de superficie 90
m72, e adecentamento de fachada de 25 m/2, da vivenda situada en Vilar de Francos, parroquia
de Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras
afecten á estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------h) A D. MANUEL CURRAS RODRIGUEZ, para recheo de finca situada en Caxade,
parroquia de Luou, aportando 50 m/3 de terras, e debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ respectarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.------------------------------------------- O recheo non afectará a tramos de protección de canles.-------------------------------------- Aportará aval por valor de 150 euros para responder dos posibles danos que poidan
ocasionarse no pavimento da pista que conduce a dita finca.-------------------------------------------i) A D. MARTIN BERMUDEZ DE LA FUENTE, para cerramento parcial de baixo, no
bloque U-5-B da Urbanización Os Tilos, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-- As obras non afectarán á estructura da edificación.-------------------------------------------- Contará coa autorización da comunidade de propietarios.------------------------------------- O cerre será das medidas máximas de 3 metros lineais.--------------------------------------l) A D. MANUEL PEREIRA CALVO, para retellado de cuberta de superficie de 120
m/2, e substitución de dous ocos na vivenda situada en Pedreira, parroquia de Calo, debendo

realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------ll) A D. MANUEL MIRAS CALVO e D. MANUEL OLVEIRA SIXTO, para
segregación da finca nº 349 do plano de concentración parcelaria de Calo, situada no núcleo de
Solláns, sobre a que existe unha nave, debendo realiza-la segregación de acordo co proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.--------------------------------m) A D. LUIS VILLAR FOLLA-CISNEROS, para limpeza da mampostería de muro de
contención e recintado do mesmo de 42 ml na Ribeira, parroquia de Reis, debendo se-las obras
as mínimas para a conservación, ornato e hixiene.-------------------------------------------------------n)A D. JOSE A. PLATAS MARTINEZ, para acondicionamento de local para afé-bar
especial, modificando o acceso inicial en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
técnico redactado polo arquitecto técnico D. Fernando Blanco Loroño, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre medidas
correctoras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENCIA DE OBRAS.- Dada conta do escrito
de D. MANUEL BLANCO CUNS, en representación de VAL DE MATELO S.L., nº 833, de
dta 19/04/02, no que solicita o cambio de titularidade de licencia de obra nº 99/02, concedida na
comisión de Goberno en sesión de data 26/02/02 a VAL DE MATELO S.L., para construcción
dun edificio de dúas vivendas na finca nº 1645 de Ameneiro, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa e outro, pasando a titularidade a
D. MANUEL BALUJA FRANQUEIRA, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concede-lo cambio que se solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licencia.-------------------------------------------------------------------------------

3.- LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.--------------------------------------------a) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. CARLOS VILARES PEREZ, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para
a edificación destinada a edificio de 48 vivendas e locais,(“Aldea de Atán”), situada en
Cacheiras, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base a licencia municipal
número 51, de data 22-02-2000, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e
previo aboamento da liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá
ningún efecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------b) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES J. DIAZ FERNANDEZ S.L., a
LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para as edificacións destinadas a dous edificios de
20+24 vivendas, locais e garaxe, situada en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo obras
executadas en base a licencia municipal número 170, de data 10-06-99, salvo o dereito de
propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------------------------------------4.-CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obra:------------------------------------------

a) Certificación número UN e única da obra “Acondicionamento de terreo por
deslizamento de obras en Procelas”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez,
por importe de VINTEOITO MIL CATROCENTOS EUROS.----------------------------------------b) Certificación número UN e única da obra “Construcción de muro de contención en
Noenlles(Cacheiras)”asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de
TRINTA MIL EUROS.---------------------------------------------------------------------------------------c) Certificación número UN e única da obra “ Reformado de ampliación e afirmado do
vial de Vilar de Calo a Solláns”, dentro do Plan “ Prov. de coop. ás obras e serv. de compet.
Municipal e rede viaria local do ano 2000 (P.O.S.-00), asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez, por importe de TRINTA MIL DOUSCENTOS TRINTA EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS.------------------------------------------------------------------------------------d) Certificación número UN e liquidación da obra “Acondicionamento e afirmado de
pistas por danos do temporal: Buela e Montouto”, dentro do “Plan para paliar efectos do
temporal 2001”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de
VINTENOVE MIL CATROCENTOS OITENTA E CATRO EUROS .-----------------------------e) Certificación número UN e liquidación da obra “Acondicionamento e afirmado de
pistas por danos do temporal: Vilanova e Rarís”, dentro do “Plan para paliar efectos do temporal
2001”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de VINTENOVE
MIL TRESCENTOS CINCUENTA E TRES EUROS .-------------------------------------------------f) Certificación número UN e liquidación da obra “Acondicionamento e afirmado de
pistas por danos do temporal: Lamas e Luou”, dentro do “Plan para paliar efectos do temporal
2001”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de VINTENOVE
MIL SEISCENTOS CINCUENTA EUROS .-------------------------------------------------------------g) Certificación número UN e liquidación da obra “Acondicionamento e afirmado de
pistas por danos do temporal: Os Verxeles”, dentro do “Plan para paliar efectos do temporal
2001”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de VINTEOITO
MIL CENTO VINTENOVE EUROS .---------------------------------------------------------------------5.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de Dª ANA BELEN RIAL REY, veciña de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a PERRUQUERÍA DE
SEÑORAS no lugar de Pite, parroquia de Lucí deste concello.----------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de Dª ROSARIO MONTERO CANCELA Y OTRO SOCIEDAD CIVIL, nº 953 de data
08-05-02, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar situado en
Galanas, parroquia de Calo, do que era titular D. Ramón Peteiro Carrillo, polo que solicita o
cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade,

acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------7.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS .------------------------------------------------------Vista a Orde do 12/04/2002 da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller
e Xuventude, inserta no D.O.G. nº 75, de 18/04/2002, pola que se establecen as bases que rexen
determinados programas de axudas para o exercicio do ano 2002 que, baixo a rúbrica xeral de
Programas de Cooperación, están destinadas ó financiamento de accións de fomento do
emprego por parte das entidades locais e se procede á súa convocatoria, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda:------------------------------------------------------------------------1º.- Aproba-la Memoria Avaliada da obra “Acondicionamento Local Social de Oza e
Rarís, Casa do Concello, Aula de Música, Parque en Balcaide e Arquivo Municipal”, redactada
polo arquitecto técnico D. Enrique Eijo Blanco por importe de trescentos noventa e oito mil
catrocentos vinteseis euros con noventa e dous céntimos.----------------------------------------------2º.- Solicitar, ó abeiro da citada orde, unha subvención de douscentos trece mil
douscentos trinta euros con corenta céntimos, custo do salario e seguridade social do persoal
necesario para a antedita obra (vintecatro albaneis oficiais de 2ª e oito oficiais de 3ª durante un
periodo de seis meses).---------------------------------------------------------------------------------------3º.- Solicitar tamén, ó abeiro da orde citada, unha subvención de cincuenta e nove mil
oitocentos noventa e nove euros con vinte céntimos, para a contratación de oito monitores
durante o periodo de seis meses.----------------------------------------------------------------------------4º.- Manifestar que a partida presupostaria 121.62200, 121.63200, 452.63200 e
511.21000 do orzamento de gastos deste concello para o ano 2001, prorrogado para o 2002,
conta con consignación suficiente para a financia-la aportación municipal á obra reseñada no
apartado 1ª deste acordo.-------------------------------------------------------------------------------------5º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------8.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda solicitar do Instituto Galego de Consumo, ó abeiro da resolución do 19 de abril de 2002,
que regula a concesión de axudas a corporacións locais para actividades de información,
educación e defensa do consumidor e usuario para o ano 2002, unha subvención por importe de
11523,06 euros.------------------------------------------------------------------------------------------------9.- APROBACIÓN INICIAL ESTATUTOS SAU-2.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acordou aprobar inicialmente o proxecto de estatutos e bases de
actuación do SAU-2 de Cacheiras, redactado por MAHÍA SANTIAGO, S.L., facultando ó Sr.
Alcalde para dispoñe-la exposición pública deste expediente polo prazo regulamentario e para
continua-los demais trámites que cómpren previos á aprobación definitiva.-------------------------10.-ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
corenta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 31 DE MAIO DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a trinta e un
de maio de dous mil dous.-----------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
D. Manuel R. Cajaraville Campos
día.--------------------------------------------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Ramón Fernández Fernández
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Proveedor e concepto
D. JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 88/02)
Servicio co seu taxi de Vilela a Hospital Clínico, para depart. de
Servicios Sociais
D. JULIO HERBELLA ALVAREZ (Fact. 89/02)
Servicio co seu taxi de Calo a Regoufe, para depart. de Servicios
Sociais
ALUMINIOS VEDRA(Fact. 44/02)
Reparacións en colexio e polideportivo dos Tilos
ALUMINIOS VEDRA (Fact. 43/02)
Traballos de carpintería para centro sociocultural de Sta. Mª de Teo
ALUMINIOS VEDRA (Fact. 42/02)
Ventanales para nave municipal
CORREOS Y TELEGRAFOS
Franqueo de correspondencia
OPTICA E. SAN LAZARO (Fact. 40/02)
Cristais graduados para D. Jesús Naveira Vázquez
TOPOGRAFÍA RIGARPA, S.L.(Fact. 456)
Levantamento topográfico da antiga escola de Ameneiro-Calo
D. CARLOS BUSTELO RIOS
Limpeza de cunetas en zona de Osebe
D. JULIO HERBELLA ALVAREZ (Fact. 96/02)
Servicio co seu taxi para depart de Servicios Sociais
D. JULIO HERBELLA ALVAREZ (Fact. 104/02)

Importe
28€

30€

95,37€
1558,19€
4374,85€
6,70€
98€
174€
210,35€
18€
72€

Orde
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)

Proveedor e concepto
Servicio de Calo a Santiago e Pazo de Mariñán
RESTAURANTE SALA GRADIN, S.L.
Dous menús durante a estancia en Turisport
BERNABE S.L.
Fotos stand de Teo en Turisport
CEFIGAL S.L.(Fact. A/2094)
Obras en escolas e centros médicos
CEFIGAL S.L.(Fact. A/2098)
Colocación de calefacción en local do novo arquivo municipal
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2102)
Obra no local do novo arquivo municipal
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2110)
Obras en colexios e centros médicos
CEFIGAL S.L.(Fact. A/2115)
Obras en colexios, piscina dos Tilos e campo da festa de S. Martiño
CEFIGAL S.L.(Fact. A/2119)
Obras en colexios e piscina de Luou
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 4/02)
Obras en Solláns
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 7/02)
Acometida eléctrica para a piscina de Luou
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ S.L.(Fact. 9/02)
Obras na piscina de Luou
CASA TALLON
Suscripción a “La Voz de Galicia”, segundo trimestre de 2002
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 164/02)
Traballos realizados en Casal, As Viñas e Vilar de Calo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 228/02)
Obras en camiño en Lampai
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 233/02)
Acondicionamento e afirmado de pistas en Seixo, Piñeiro e Tribaldes
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 234/02)
Obras en Requián-Cacheiras
COPY ESTUDIO S.L.(Fact. 000701)
Copias de planos e encadernacións
EL CORREO GALLEGO (Fact. P205.453)
Publicidade “Festa da Carne ó Caldeiro”
EL CORREO GALLEGO (Fact. P 205.454)
Reportaxe Turisport 2002
EL CORREO GALLEGO (Fact. P 205.634)
Publicidade “Día das Letras Galegas”
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00684/02H)
Formigón para As Pontes-Calo
MAPFRE AGROPECUARIA
Recibo do seguro do tractor municipal
GOMEZ Y FANDIÑO(Fact. A417)
Materiais para obras municipais
CORREOS Y TELEGRAFOS(Fact. C020071087)
Franqueo de correspondencia municipal
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA(Fact. 350/2002)
Colocación de stand en Turisport
COOPERATIVA AMIGUIÑOS DE TEO(Fact. 22/02)
Servicios gardería municipal, mes de maio 2002
SOGAMA(Fact. 2002/1009)
Tratamento dos RSU mes de abril

Importe
20€
32€
2842,71€
5081,14€
3832,85€
1298,31€
1447,25€
1227,15€
3825,29€
4770,70€
1759,72€
87,15€
3311,99€
7423,45€
6728,35€
3190,65€
64,46€
349,16€
278,86€
244,76€
225,90€
363,59€
61,29€
310,32€
2073,08€
4723,68€
8031,92€

Orde
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)

Proveedor e concepto
TELEFONICA
Factura de móbiles municipais, mes de maio
TELEFONICA
Factura de móbiles municipais, mes de xuño
TELEFONICA
Factura mes de Centro Parroquial dos Tilos, mes de abril
TELEFONICA
Factura teléfono da consistorial, mes de abril
TELEFONICA
Factura de fax da consistorial
TELEFONICA
Factura de fax da consistorial
TELEFONICA
Factura teléfono da policía local
TELEFONICA
Factura teléfono centro médico de Pontevea
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Fax da policía local
TELEFONICA
Factura de teléfono do centro médico de Cacheiras
FERRETERÍA BOEL, S.L.
Pechadura Centro médico de Cacheiras
RETEVISION
Conexión a Internet
GESTETNER (Fact. 3810195)
Material de oficina
GESTETNER(Fact. 3810196)
Material de oficina
PUBLIPROMO Y PUNTO S.L.(Fact. 989/02)
Camisetas e sudadeiras para torneos de futbol municipais
LIBRERÍA O CAMIÑO S.L. (Fact. A/1294)
Material de oficina
CADENA COPE (Fact. 042-02-00254)
Emisión de programa radiofónico
COREGAL (Fact. S02/0133)
Servicio de recollida de papel e cartón, mes de abril
TALLERES MOSTEIRO (Fact. 2168)
Cambio de filtros e reparación de furgoneta municipal
TALLERES MOSTEIRO (Fact. 2259)
Pastillas de freno coche da policía local
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2278)
Revisión furgoneta Protección Civil
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2288)
Cambio de aceite furgoneta municipal
AGRUPACION DE DEPORTISTAS VETERANOS(Fact. 5/01)
Arbitraxe Torneo Intermunicipal de Fútbol Sala
UNION FENOSA
Luz para escolas
UNION FENOSA
Alumados públicos
EXTINFER (Fact. 343/02)

Importe
618,76€
657,83€
46,49€
1183,38€
20,38€
28,99€
72€
30,82€
149,56€
25,70€
76,18€
39,02€
153,38€
105,56€
183,28€
112,40€
3062,84€
261,52€
348,59€
466,70€
398,27€
78,60€
119€
43,07€
450€
642,46€
968,43€
31,39€

Orde
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cm)
cn)
cñ)
co)

cp)

Proveedor e concepto
Cargas de extintor
PEREIRA Y SANCHEZ, S.L. (Fact. A/000022)
Materiais para obras do concello
EMPRESA SEOANE S.L.(Fact. 93/02)
Bonobús, mes de abril
EMPRESA SEOANE S.L.(Fact. 94/02)
Bus para alumnos de ASPAMITE, mes de abril
EMPRESA SEOANE S.L.(Fact. 95/02)
Bonobús 3ª Idade, mes de abril
EMPRESA SEOANE S.L.(Fact. 109/02)
Servicio a Santiago con alumnos das escolas unitarias, 3 autocares
EMPRESA SEOANE S.L. (Fact. 110/02)
Servicio con colexios a Coruña
GALIJEDE S.L.(Fact. 220982)
Máquina de café casa consistorial
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 011/02)
Colocación de tubos en Oza e Reis
E.S. PONTEVEA S.L.(Fact. 48Z)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA S.L. (Fact. 0022938)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA S.L.(Fact. 0022937)
Gasóleo para vehículos municipais
AUDASA(Fact. 177791)
Peaxes a Coruña
JOSE VALES MOSQUERA
Consumicións para Depart. de Servicios Sociais (Reparto de alimentos)
DAVIÑA S.L. (Fact. 2/0368)
Cámara de fotos para departamento de urbanismo
MAQUINARIAS OTERO S.L. (Fact. 517/02)
Maquinaria para obras municipais
DONADO CAMPOS S.L. (Fact. 63/02)
Bonobús, mes de abril
TRANSPORTES Y MAQUINARIA (Fact. 11/02)
Acondicionamento e afirmado de pistas por danos do temporal: Seixo,
Piñeiro e Tribaldes
COMISIÓN DE FESTAS DE STA. MARIÑA DE LUCI
Cota festas patronais 2002

Importe
2645,38€
19,20€
1273,28€
148,95€
347,27€
225,07€
187,92€
22999,32€
12,20€
57,50€
32,40€
18,95€
8,70€
1335,69€
76,56€
187€
29981€

901.52€

3.--CERTIFICACIÓN DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-la seguinte certificación de obra:---------------------------------------------a) Certificación número UN e liquidación da obra “Acondicionamento e afirmado de
pistas por danos do temporal: Seixo, Piñeiro e Tribaldes”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez, por importe de VINTENOVE MIL NOVECENTOS OITENTA E UN
EUROS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- CONTRATACIÓN DE OBRA.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda contrata-la obra de “Canalización de regato en
Sixto-Cacheiras” a “Transportes y Maquinaria C.P. S.L.”, por importe de dezaseis mil cento
oitenta euros con catorce céntimos.-------------------------------------------------------------------------5.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de Dª Mª CARMEN PANISELLO DIAZ, veciña de Teo, que solicita a

regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a CLINICA DE
ODONTOLOXÍA no lugar de Cacheiras (Residencial Bella Vista-Bl. 3- Portal 4), parroquia de
Cacheiras deste concello.-------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei Reguladora das
Bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- CONTRATACIÓN DE OBRAS.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión
de goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda contrata-las seguintes obras a
“Construcciones Rarís”, polos importes que tamén se citan:-------------------------------------------a) Reparación do lavadoiro do Aido-Luou, cinco mil douscentos noventa e cinco euros
con sesenta e sete céntimos.----------------------------------------------------------------------------------b) Facer beirarrúas en Luou, once mil oitocentos noventa e seis euros con vintedous
céntimos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- COMPRA DE LIBROS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acorda
a compra de libros para a biblioteca municipal a “PHD áristos S.L.”, por importe de catrocentos
noventa e un euros con cinco céntimos.--------------------------------------------------------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
vinte minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 6 DE XUÑO DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a seis de xuño
de dous mil dous.---------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Antonio Castroagudín
Alcalde-Presidente:
Valladares, reuniuse en primeira convocatoria a
D. Antonio Castroagudín Valladares
Comisión de Goberno, coa asistencia de cinco dos
Concelleiros:
seis membros que a compoñen e que se citan na
D. Manuel R. Cajaraville Campos
marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria
D. Urbano Ouro Calvelo
supletoria convocada para este día.-------------------D. Ramón Fernández Fernández
Escusou a súa asistencia D. Armando
D. Juan B. Aller Suárez
Blanco Martínez, pasando a presidi-la sesión D.
Secretario:
Antonio Castroagudín Valladares.-------------------D. Jesús Naveira Vázquez.
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte ------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Proveedor e concepto
VIDRIERAS COMPOSTELA(Fact. 303/02)
Reposición de cristais, reparación de tablón de anuncios colocación de
porta en casa consistorial
AQUAGEST(Fact. 234-3/2F)
Ampliación de auga e saneamento en Ameneiro-Calo
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE (Fact. 6/02)
Traballos de carpintería en polideportivo de Calo
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE (Fact. 7/02)
Traballos de carpintería en colexio da Ramallosa
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE (Fact. 8/02)
Traballos de carpintería en centros médicos de Calo e Cacheiras
TELEFONICA
Recibo telefónico da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo telefónico da policía local
TELEFONICA
Recibo telefónico centro médico de Pontevea

Importe
72.096

5138.03 €
2180.59 €
962.04 €
767.25€
1277.29€
33.96€
121.88€
33.67€

l)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)

z)

aa)
ab)

TELEFONICA
Recibo telefónico do centro médico de Cacheiras
TELEFONICA
Recibo telefónico centro médico dos Tilos
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da policía local
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.(Fact. 77/02)
Afirmados e bacheos en diversos lugares do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.(Fact. 78/02)
Colocación de tubos en diversos lugares do concello
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS S.L.(Fact. 27/02)
Actualización do padrón de urbana
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS S.L.(Fact. 28/02)
Dixitalización do arquivo catastral
GESTORIA DE LA TORRE S.L.
Traballos realizados para o concello
MUNDOCOPY (Fact. 2402/02)
Materiais de oficina
ALFONSO GARCIA PUBLICIDAD (Fact. 38/02)
Publicidade na Radio Galega-Festa da Carne ó Caldeiro
G.S.T. S.L.(Fact. A02/76)
Asistencia técnica para o mantemento da rede de microreemisores de
TV, anos 2000 e 2001
G.S.T. S.L.(Fact. A02/78)
Reparacións de material correspondente ó mantemento da rede de
microreemisores do concello, ano 2001
FERRALLA DUFER S.L. (Fact. 5726/02)
Materiais para obras municipais
OFICINA DE PLANEAMENTO S.A.
Certificación nº 2 correspondente ó PXOU do concello de Teo

39.05€
38.61€
21.69€
68.71€
22.50€
18676.12€
18911.48€
4810.94€
5411.26€
135.72€
156.32€
522.88€
1603.50€

1010.36€

18.96€
47965.57€

3.--LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. LORENZO OTERO GULDRÍS, para construcción de galpón de 30 m/2 na finca
nº 9 de Póboa, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-- Retranquearase 3 metros a lindeiros e 8 metros ó eixe da pista.------------------------------ cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo NT, sendo exclusivamente de planta baixa, cunha altura máxima absoluta ata o cumio
non superior a 4 metros, e unha altura máxima de cornixa non superior a 2,30 metros, ámbolos
dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera punto das rasantes
perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata un 2% da parcela
neta e un límite de 30,00 m2.--------------------------------------------------------------------------------b) A D. ESTANISLAO VILLAR PEREZ, para acondicionamento de vivenda situada en
Rivas, parroquia de Oza, segundo memoria valorada que presenta, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.--------c) A TRANSPORTES PUENTEVEA S.L., para construcción dun cerramento a base de
muros de contención, na finca de Ferreiriño, parroquia de Reis, que por tratarse de obras

maiores, presenta proxecto técnico redactado por D. Juan M. Hermida Vázquez, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións Xerais(camiños), do título V das
citadas normas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase un mínimo de 5.00 metros ó eixe da vía pública, situando a base
do muro á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido,
pavimentando o treito existente entre o firme da pista e a cuneta.-------------------------------------- Recoméndase poñer especial atención no proceso de execución ós efectos de
estabilidade do conxunto.------------------------------------------------------------------------------------- Contará coa autorización de Augas de Galicia.------------------------------------------------- Non iniciará as obras ata presentar nomeamento de técnico director das obras.----------d) A D. ANTONIO BARREIRO BRAVO, para construcción dun cerramento na finca de
Carballal, parroquia de Calo, entre lindeiros, que por tratarse de obras de muro de fábrica
presenta proxecto técnico redactado por D. José Diaz López, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase de acordo co prxecto técnico presentado.----------------------------------------- Darase cumpriemnto ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A Dª MARIA F. LINARES CAJADE, para construción dun cerramento na finca de
Bouñou, parroquia de Rarís, con postes e alambre de 50 metros de longo, segundo plano que
presenta, sen tratarse de obras de muro de fábrica, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 metros ó eixe da vía pública, na zona onde o camiño conta
con 6 metros de ancho ou máis, e a 4,00 metros do eixo nas zonas onde o camiño teña menos de
6,00 metros de ancho. A base do muro situarase á mesma altura que o firme da pista. A cuneta
desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo existente entre o firme da pista e a
cuneta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------f)A D.GONZALO FREY PAZOS, para construcción dun cerramento na finca de
Bamonde, en relación co expediente sancionador e de reposición da legalidade urbanística que
se está tramitando, que por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico
redactado por D. Javier García Castelo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o treito
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------g) A D. SALVADOR GARCIA BODAÑO, para construcción dun cerramento entre
lindeiros, na finca de Beitureira, parroquia de Lampai, que por tratarse de obras de muro de

fábrica, presenta proxecto redactado por D. Luis Villar Folla-Cisneros, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.--------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A Dª JESUSA CASTRO NEIRA, para construcción dun cerramento con postes e tela
metálica de 25 m/l ó longo da pista e 30 m entre lindeiros, na finca nº 160 de Noceda, parroquia
de Teo, sen tratarse de obras de muro de fábrica, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiairias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------i) A D. CARLOS OTERO CAJARAVILLE, para retellado de cuberta da edificación
situada en Coira, parroquia de Reis, de 40 m/2, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-------------------l) A D. JOSE GASPAR GUILLIN, para retellado de cuberta da vivenda de 9x10 m,
situada en Mouromorto, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----------------------------ll)A Dª LIDIA LEAL MOAR, para cubri-la terraza da casa nº 52 de Ramallosa,
parroquia de Lucí, para evitar humidades, de 5.5x5.50 m, debendo realiza-las obras sen afecta-la
estructura da vivenda, executándose con estructura metálica sinxela.---------------------------------m) A D. RAMON HERMIDA DOMINGUEZ, para reparación de parte da cuberta da
vivenda nº 3 dos Verxeles, parroquia de Oza, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.---------------------------------n) A Dª MARIA ANGELES COELHO COTON , para canalización de augas da cuneta
polo fronte da finca, en Pedrouso, finca 1082-A, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Instalarase unha tubería de 40 cm de diámetro pegada ó cerre e instalarase unha arqueta
con reixa cada 6 metros.--------------------------------------------------------------------------------------- O pavimento sobre o tubo está a mesma cota que o vial.-------------------------------------ñ) A MAHIA SANTIAGO S.L., para segregación da finca nº 140 do Proxecto de
Compensación correspondente ó SAUR-4, e dúas fincas (140-A e 140-B), en Pedrouso,
parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado por D. Francisco Otero e outro, debendo
efectua-la segregación de acordo co proxecto presentado, mantendo os usos definidos no Plan
Parcial aprobado.----------------------------------------------------------------------------------------------o) A Dª Mª CARMEN RODRIGUEZ MARTINEZ, para parcelación da finca nº 694 do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada no núcleo de Xesta, parroquia
de Calo, debendo realiza-la segregación de acordo co proxecto presentado, redactado polo
arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.-----------------------------------------------------------------p) A “BANCO DE GALICIA”, para acondicionamento de local apra oficina bancaria, no
edificio “As Torres”, en Cacheiras, debendo axusta-las obras ó proxecto presentado, redactado
polo arquitecto D. José Manuel Arias Illanes.------------------------------------------------q) A Dª MARIA LUISA PAZ ALFONSO, para recheo da finca nº 331 con 20 m/3 de
terra en Campos, parroquia de Teo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------

- Respectarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.------------------------------------------- Contará coa autorización de Augas de Galicia e da Demarcación de Estradas da
CPTOPV.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aportará aval por importe de 150 euros, para responder dos posibles danos
ocasionados no pavimento da pista que conduce a dita finca.------------------------------------------r) A MAHIA INMOBILIARIA S.A., para traballos de limpeza, desbroce e
acondicionamento da finca nº 463 de Fixó, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Respectarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual, mentres non sexa aprobado o Plan
Parcial definitivamente.--------------------------------------------------------------------------------------- As obras na zona de influencia do regato contarán coa autorización de Augas de
Galicia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------s) A D. MANUEL CARNEIRO GALLEGO, para a construcción dunha vivenda
unifamiliar, sobre unha obra situada en Vilar, parroquia de Teo, con licencia municipal nº
194/01 de data 28-09-01, presentando anexo ó proxecto con visado do 22 de maio de 2002, e
referido ó expediente de reposición da legalidade por obras que non gardaban distancia ó eixe
da vía pública (exp. 4/2002).---------------------------------------------------------------------------------t) A D. LUCIANO BLANCO MARTINEZ, en representación de “PROHOSGA S.L.”,
para acondicionamento do local para a actividade de cafetería, no Hotel Congreso, en Montouto,
parroquia de Cacheiras, sen que as obras afecten á estructura nin ó colume exterior da
edificación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------4.- DENEGACION DE LICENCIA.------------------------------------------------------------a) Visto o escrito presentado por D. FERNANDO VIQUEIRA ANDRADE, nº 1078 de
data 27-05-02, no que solicita licencia para a construcción dun alpendre de 30 m/2 na finca
nº1427 situada en “A Binga”-Balcaide, parroquia de Calo, a Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acorda:------------------------------------------------------------------------1º.- Denega-la licencia que se solicita, por estar en solo calificado polas NNSS do
Concello como Solo Non Urbanizable (NU), que en virtude da orde do 18 de febreiro de 2002
da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, pola que se procede á
formulación do Proxecto de Ordenación do Medio Rural, suspende os actos de concesión de
licencias de edificación neste tipo de solo.----------------------------------------------------------------5.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de “BANCO DE GALICIA S.A.”, que solicita a regulamentaria licencia
para abrir ó público un establecemento dedicado a OFICINA BANCARIA no lugar de
Cacheiras (Edif. As Torres-Baixo), parroquia de Cacheiras deste concello.--------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei Reguladora das
Bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal

deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
6.-SOLICITUDE Á CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS
LABORAIS DE CESIÓN DUN VEHÍCULO PARA PROTECCIÓN CIVIL.- Vista a Orde
da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais de 03-05-02, inserta no D.O.G. nº 93,
de 15-05-02, pola que se dictan normas para a cesión en propiedade ós concellos galegos de
vehículos especialmente preparados para misións de protección civil, a Comisión de Goberno,
por unanimidade, acorda:-------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar, ó abeiro da antedita orde, a cesión en propiedade dun vehículo para a agrupación de voluntarios de protección civil deste concello.-----------------------------------------------2º.- Aceptar integramente os termos e prescricións da citada orde.---------------------------3º.- Comprometerse a aporta-la achega correspondente ó concello.--------------------------4º.-Comprometerse a asumi-los gastos de seguros, mantemento e conservación e ás
indemnizacións derivadas de posibles declaracións de responsabilidade civil ou criminal polo
uso do vehículo, calquera que sexa a súa contía.---------------------------------------------------------5º.- Comprometerse a que o vehículo sexa destinado a misións de protección civil, para
o cal llo cederá en uso á agrupación de voluntarios de protección civil deste concello.------------6º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para acepta-la cesión en propiedade do
vehículo, no caso de resolución favorable da Consellería, nas condicións que sexan establecidas
por esta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN ÁS CONSELLERÍAS DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E FAMILIA E PROMOCIÓN DO EMPREGO,
MULLER E XUVENTUDE.-Vista a Orde das Consellerías de Educación e Ordenación
Universitaria e Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, de 08-05-02, inserta no
D.O.G. nº 93, de 15-05-02, pola que se establecen as bases e se convocan subvencións para as
corporacións locais da Comunidade Autónoma que vaian establecer un programa de axudas ás
familias para a escolarización dos seus fillos para o curso académico 2002/2003, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda:------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar unha subvención ó abeiro da antedita orde, dentro do programa de axudas á
escolarización.-------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE SANIDADE.- Vista
a orde do 10/05/2002 da Consellería de Sanidade, inserta no D.O.G. nº 98, de 23/05/2002, pola
que se regula a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o mantemento de puntos de atención continuada e zonas especiais de urxencias que
funcionen en centros de saúde de titularidade municipal, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda: -----------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar, ó abeiro da citada orde, unha subvención de trinta mil cincocentos corenta
euros con trinta e seis céntimos, que inclúe os gastos de electricidade, teléfono, calefacción e
limpeza dos centros de saúde sitos en Pontevea, Cacheiras, Os Tilos e Calo, deste municipio.---2º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-llos demais trámites do
exepdiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.-ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
trinta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 19 DE XUÑO DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a dezanove de
xuño
de
dous
mil
dous.---------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
Alcalde-Presidente:
do
Sr.
Alcalde,
D. Armando U. Blanco Martínez,
D. Armando U. Blanco Martínez.
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Concelleiros:
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
D. Antonio Castroagudín Valladares
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Manuel R. Cajaraville Campos
cabo a sesión extraordinaria convocada para este
D. Urbano Ouro Calvelo
día.--------------------------------------------------------D. Ramón Fernández Fernández
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Juan B. Aller Suárez
D.
Jesús
Naveira Vázquez.----------------------------Secretario:
Pola presidencia declárase aberto o acto,
D. Jesús Naveira Vázquez.
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Proveedor e concepto
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.(Fact. 90/02)
Afirmado e reparación de pistas na estrada de Procelas a Vedra”
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 49/02)
Productos para depart. de Servicios Sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS (Fact. 50/02)
Productos para depart. de Servicios Sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS (Fact. 52/02)
Productos para depart. de Servicios Sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS (Fact. 53/02)
Productos para depart. de Servicios Sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS (Fact. 79/02)
Productos para depart. de Servicios Sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS (Fact. 81/02)
Productos para depart. de Servicios Sociais
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 118/02)
Saneamento en Pedra-Recesende
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P S.L.(Fact. 236/02)
Canalización de abastecemento en Oza
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 243/02)
Traballos realizados en camiño de Casal de Reis
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 278/02)

Importe
22700€
305.27€
165.33€
9.54€
83.64€
108.63€
199.75€
3621.47€
3051.96€
1220.05€
3678.36€

Orde

Proveedor e concepto
Trabalos realizados na zona de Lamas-Requián, Oza, Recesende e Luou

n)

TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 280/02)
Traballos realizados en camiño en Bustelo a Vilanova(Recesende),
consisitentes en prolongación de pontón
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 281/02)
Traballos en camiño de Bustelo a Vilanova(recesende), consistentes en
prolongación de obras de fábrica
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 283/02)
Traballos realizados en camiño de Bustelo a Vilanova(Recesende),
consistentes en ensanche e rasanteo de plataforma
INFANTILANDIA S.L. (Fact. 56/02)
Alquiler de hinchables acuáticos para apertura de tempada na piscina de
Luou (1/2-06-02)
INFANTILANDIA S.L.(Fact. 71/02)
Montaxe de festa infantil no colexio de Calo (8-06-02)
INFANTILANDIA S.L.(Fact. 72/02)
Montaxe de festa infantil en Oza (09-06-02)
INFANTILANDIA S.L. (Fact. 74/029
Montaxe de festa infantil para Festa da Carne ó Caldeiro (05-05-02)
EL CORREO GALLEGO (Fact. P 206.138)
Anuncio Festa da Cacheira 2002
EL CORREO GALLEGO (Fact. P 206.140)
Publicación de anuncio
EL CORREO GALLEGO (Fact. P 206.139)
Publicación de anuncio
MUNDOCOPY (Fact. 2964)
Materiais de oficina
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 85/02)
Asfaltado en Eo dos Menecos e Mallos
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 87/02)
Colocación de tubos en Eo dos Menecos
CASTROMIL S.A.(Fact. 271/02)
Bonobús, mes de maio
E.S. PONTEVEA, S.L. (Fact. 0022977)
Combustible para vehículos municipais
GALICON (Fact. 106/02)
Materiais de oficina
HEDEGASA, S.L. (Fact. 33/02)
Bonobús pensionistas
SEUR (Fact. 0002681)
Envíos a diversos organismos
D. JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 110/02)
Servicio co seu taxi de Teo ó Hospital Clínico, para depart. de Servicios
Sociais
D. JULIO HERBELLA ALVAREZ (Fact. 135/02)
Servicio co seu taxi para departamento de Servicios Sociais
VALDES NUÑEZ S.L.(Fact. 0768840)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ S.L. (Fact. G-219)
Gasóleo para vehículos municipais
INSA S.L.(Fact. 247/02)
Por desratización
VIDRIERAS COMPOSTELA (Fact. 342/02)
Materiais para obras municipais

ñ)

o)

p)

q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)

ah)
ai)
al)
am)
an)

Importe

7618.42€

7905.96€

7043.20€

1392€

842.01€
842 €
842€
349.16€
214.74€
107.37€
212.26€
8613.58€
1566€
26.83€
74.36€
282.54€
1604€
95.35€
36 €

10€
136.60€
481.42€
169.42€
666.27€

Orde
añ)
ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)

bo)
bp)

Proveedor e concepto
DAVIÑA, S.L. (Fact. 2/0283)
Batería para cámara fotográfica da policía local
CEMIGA(Fact. 0005-00000226)
Mantemento fotocopiadora da casa consistorial
CENTRO DEPORTIVO S.L. (Fact. 1/0047)
Materiais para departamento de deportes
OTERO S.L.(Fact. 035-T)
Reparación de marcador de polideportivo
AGOSOFLOR S.L.
Flores para exposición Letras Galegas
AGOSOFLOR S.L.
Flores para exposición Rota Marítima do Mar de Arousa e Ulla
A Dª Mª JESUS BOULLON RODRIGUEZ
Suplido por revelado de fotos de Torneo intermunicipal de fútbol sala
TITERES CASCANUECES (Fact. 39/01)
Función de títeres en colexios(22/12/01)
TITERES CASCANUECES (Fact. 40/01)
Función de títeres en colexios( 23/12/01)
RESTAURANTE LOS ROBLES(Fact. 02/122)
Comida Torneo Intermunicipal de Fútbol Sala
GOMEZ Y FANDIÑO S.L. (Fact. A 436)
Materiais para obras municipais
RADIO OBRADOIRO
Programa radiofónico
GRAFIDEZA S.L.(Fact. 152/2002)
Materiais de oficina
GAS GALICIA SDG, S.A.
Gas para combustible dos Tilos
SONDEOS GUERRA (Fact. 30)
Obras en diferentes partes do concello
UNION FENOSA
Enerxía para edificios municipais
ANTONIO GIL DE LOS RIOS (Fact. 001392)
Materiais para policía local
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS S.L.(Fact. 29/02)
Actualización do padrón de urbana
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS S.L. (Fact. 30/02)
Dixitalización do arquivo catastral de urbana
DEPORTEGESTION S.L.(Fact. 14-2002)
Servicios prestados en actividades deportivas, mes de maio
D. LUIS MOREIRA MATOS(Fact. 4/06)
Informe de valoración de finca en S. Cristobo de Reis
D. LUIS MOREIRA MATOS(Fact. 5/06)
Informe de valoración de fincas en Calo
D. LUIS MOREIRA MATOS (Fact. 6/06)
Informe de valoración de fincas en Calo
MANUEL VALIÑO CALO (Fact. A/138)
Traballos para o concello con cazo e grúa
MANUEL VALIÑO CALO (Fact. A/139)
Porte de alimentos
CENTRO DEPORTIVO S.L. (Fact. 1/0049)
Materiais para depat. de deportes
G.S.T. S.L.(Fact. A02/103)
Asistencia de persoal técnico para o mantemento anual de rede de
microreemisores de TV de Teo

Importe
69.99€
120.85€
455.83€
529.85€
90€
138€
9.54€
751.65€
751.65€
4059€
16.47€
348.59€
262.03€
56.52€
3144.76€
1481.42€
1059.44€
5386.16€
5091.24€
3137.28€
28.420
197.20€
197.20€
83.61€
181.26€
390.70€
871.47€

Orde
bq)

br)
bs)
bt)
bu)
bv)

bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)

Proveedor e concepto
G.S.T. S.L. (Fact. A02/102)
Reparación de antenas parabólicas de estudios para enlace con centro
emisor de televisión de Teo, e orientación
ALFONSO GARCIA PUBLICIDAD(Fact. 46/2002)
Publicidade en Radio Galega da Festa da Cacheira
RETEVISION
Conexión Internet
CADENA COPE(Fact. 042-02-00327)
Emisión de programa radiofónico
MULTIOCIO (Fact. 121/02)
Materiais para piscinas municipais
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.
Certificación nº 1 e final da obra “Saneamento desde colexio de Calo a
polideportivo”
TALLER ESCOLA TORRES DO CAMPO (Fact. 018/2002)
Regalos para atencións protocolarias
COREGAL, S.L.(Fact. S02/01789)
Servicio de recollida de papel e cartón, mes de maio
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 138/02)
Bonobús 3ª Idade
EMPRESA SEOANE, S.L.(Fact. 137/02)
Bonobús, mes de maio
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 164/02)
Trasporte alumnos ASPAMITE, mes de maio
D. FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-02-001777)
Redacción de escrituras de compraventa
D. FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-02-001779)
Redacción de escritura de compraventa
D. FRANCISCO LEON GOMEZ (Fact. 01-02-001780)
Redacción de escritura de compraventa

Importe
477.95€

522.88€
105.56€
348.59€
2404.08€
5818.93€

87.15€
525.22€
139.93€
5.94€
1157.53€
1074.43€
134.39€
241.49€

3.- CERTIFICACIÓN DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-la seguinte certificación de obra:--------------------------------------------------------a) Certificación número UN e única da obra “Afirmado e reparación de pistas na estrada
de Procelas a Vedra”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de
VINTEDOUS MIL SETECENTOS EUROS.-------------------------------------------------------------4.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta de escrito de "TRANSPORTES Y
MAQUINARIA C.P. S.L.", nº 819, de 17-04-02, no que solicita que lle sexa devolta a fianza
que, mediante aval do BBVA ten depositada por importe de 1026,39 Euros como garantía
definitiva da obra "Centro de atención da primeira infancia-gardería”, a Comisión de Goberno,
por unanimidade dos asistentes, acorda a devolución da antedita fianza, por considerar que o
expediente cumpre tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron
reclamacións na súa contra.----------------------------------------------------------------------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. JOSE LUIS MARQUEZ BARREIRO, nº 1339 de data 19-06-02, no que expón
que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar situado no lugar de Constenla, parroquia
de Cacheiras, do que era titular D. Abel Enrique Castiñeiras González, polo que solicita o
cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade,

acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------6.- TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.- Vistos os
informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a tarxeta de
estacionamento para minusválidos a D. Delfín Pérez Fernández, non debendo aporta-lo
solicitante ningunha cantidade para o citado fin.---------------------------------------------------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
quince minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 25 DE XUÑO DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a vintecinco de
xuño dous mil dous.------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
D. Manuel R. Cajaraville Campos
este día.---------------------------------------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Ramón Fernández Fernández
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.-APROBACIÓN DE CONVENIO.- A Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda aproba-lo texto íntegro do proxecto de convenio de colaboración a suscribir entre a
Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude e o concello, para levar a
cabo o equipamento da gardería infantil municipal de Calo.--------------------------------------------3.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. JOSE MARIA GOMEZ TORRES, de data 24/06/02, no que expón que a
sociedade “GOMEZ Y RIAL S.L.” pasa a rexe-lo establecemento dedicado a ADEGA E
PLANTA EMBOTELLADORA DE VIÑO, situado no Piro, parroquia de Oza, do que era titular
el mesmo, polo que solicita o cambio de titularidade do citado esta- blecemento, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo
suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva
licencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e corenta
e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 12 DE XULLO DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a doce de xullo de
SEÑORES ASISTENTES:
dous mil dous.--------------------------------------------------Alcalde-Presidente:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
D. Armando U. Blanco Martínez.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
Concelleiros:
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
D. Antonio Castroagudín Valladares asistencia dos seis membros que a compoñen e que se
D. Manuel R. Cajaraville Campos
citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión
D. Urbano Ouro Calvelo
extraordinaria convocada para este día.--------------------D. Ramón Fernández Fernández
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Juan B. Aller Suárez
Naveira Vázquez.----------------------------------------------Secretario:
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
D. Jesús Naveira Vázquez.
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte -----------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
l)
m)

Proveedor e concepto
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE (Fact. 9/02)
Traballos de carpintería en colexio de Calo
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE (Fact. 10/02)
Traballos de carpintería en escola infantil municipal
CEFIGAL S.L (Factura A/2141)
Reparacións en diferentes lugares do concello
CEFIGAL S.L. (A/2138)
Reparacións en diferentes puntos do concello
TOPODEX(Fact. 134/02)
Levantamento topográfico para valoración de fincas en Calo e
Cacheiras
COPY ESTUDIO S.L.
Fotocopias e encuadernacións
COPY ESTUDIO S.L.
Fotocopias e encuadernacións
COPY ESTUDIO S.L.
Fotocopias
COPY ESTUDIO S.L.
Fotocopias
FERRETERIA E DROGUERIA GERMAN
Cadea e candados para nave municipal
MULTICENTRO DANIEL PERNAS (Fact. 95/02)
Productos para depart. de servicios sociais

Importe
767.01€
1108.51€
1136.21€
6073.39€
580€

189.17€
28.26€
95.57€
64.40€
37.30€
68.71€

Orde
n)
o)
p)
q)
r)

s)

t)
u)

v)

Proveedor e concepto
MULTICENTRO DANIEL PERNAS (Fact. 96/02)
Productos para depart. de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 97/02)
Productos para depart. de servicios sociais
JOSE ANGEL GONZALEZ PARGA (Fact. 4/2002)
Traballos de asesoramento
TOPOGRAFIA RIGARPA, S.L.(Fact. 456/02)
Levantamento topográfico en Calo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 324/02)
Traballos realizados en antiga granxa de Calo (derribo, transporte de
materiais a vertedoiro autorizado e preparación de plataforma)
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 326/02)
Traballos realizados en antiga granxa de Calo (tabicado de muros,
colocación de ventanas e valado dos laterais)
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 13/02C)
Certificación nº 1 e liquidación da obra “Saneamento en Ferreiros,Oza”
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 091/02)
Certificación nº 1 e única da obra “Acondicionamento e afirmado de
pistas en Lucí e Vaamonde”
EDICIONES VILLARETE(Fact. 898)
Compra de libros

Importe
86.59€
179.94€
6670€
174€
4420.53€

9237.56€

29910€
29890€

450,76€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENCIA DE OBRAS.- Dada conta do escrito
de D. FLORENTINO SOUTO CAO, nº 1604, de data 09/07/02, no que solicita o cambio de
titularidade de licencia de obra nº 68/02, concedida na Comisión de Goberno en sesión de data
20/02/02 a FLORENTINO SOUTO CAO, para construcción de vivenda unifamiliar en
Agromaior, parroquia de Teo, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª. Mercedes Rosón
Varela, pasando a titularidade a D. JOSE ANTONIO SOUTO CASTRO, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda concede-lo cambio que se solicita, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.---------------------------------b) A D. MANUEL BALDOMERO BUDIÑO ALVAREZ, para construcción de vivenda
unifamiliar e piscina baixo porche aberto en Rarís, segundo proxecto redactado poo arquitecto
D. Jesús Brey González, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ O vaciado da piscina farase de xeito controlado, sen verter a regatos nen vías públicas.c) A Dª VERONICA SEIJO FERRO, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Pite, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado pola qrquitecta Dª Mercedes Rosón Varela,
debendo realiza-las obras de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores das mesmas.---------------------------------------------------------d) A Dª MONICA IGLESIAS VILLAR, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Mallos, parroquia de Teo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Manuel Varela
Caabeiro, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata
presentar nomeamento de técnicos directores das mesmas.---------------------------------------------e) A D. JOSE LINO ARES FERRO, para rehabilitación e ampliación de vivenda
unifamiliar en Cesar, parroquia de Calo, debendo construirse de acordo co proxecto presentado ,
redactado polo arquitecto D. Xosé X. Martinez Costa.---------------------------------------------------

f) A D. DOMINGO LOPEZ OTERO, para construcción dun cerramento de 182 ml, que
por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado por D. Manuel
López García, na finca nº 286 de Quintáns, parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das
Normas Subsidiarias vixentes.-------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a bas edo muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, afirmando o treito
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------ Retranquease a sistancia que indique “Augas de Galicia”, con respecto ó regato
existente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contará previamente coa autorización de “Augas de Galicia”.------------------------------g) A D. JOSE MANUEL PEREZ SALAÑO, para construcción dun cerramento de 22
ml, sen tratarse de obras de muro de fábrica na finca nº 1153 de Texexe, parroquia de Calo,
debendo axustarse ás seguintes condicións:---------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Retranquearase á distancia que sinale o organismo autónomo “Augas de Galicia”.------- Contará previamente coa autorización de “Augas de Galicia”.------------------------------h) A D. GABINO E. EYO CARRERA, para construcción dun cerre con postes e
alambre, como obras menores, duns 100 ml, situada na finca nº 196 de Fontenlo, parroquia de
Teo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 4.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base dos postes á
mesma altura que a pista.-------------------------------------------------------------------------------------i) A D. GABINO E. EYO CARRERA, para construcción dun cerre con postes e
alambre, como obras menores, duns 20 ml, situado na finca nº 364 de Fontenlo, parroquia de
Teo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base dos postes á
mesma altura que a pista.-------------------------------------------------------------------------------------l)A D. J. ANTONIO SALGADO GOMEZ, para construcción dun cerramento de 25 ml,
sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 150-151 de Vilanova, parroquia de Oza,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños) do título V das citadas
Normas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública principal, e 4.00 mts da
secundaria, situando a base dos postes á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o
cerre construido, pavimentando o tramo existente entre o firma da pista e a cuneta.-----------------

- Contará coa autorización de “Augas de Galicia”.----------------------------------------------ll)A D. DANIEL FRANQUEIRA LAMAS, para construcción de cerre con postes e
alambre, duns 60 ml, situada no Sixto, finca nº 1016, da parroquia de Cacheiras, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.50 mts ó eixe da vía pública.---------------------------------------m) A D. MANUEL CASTIÑEIRAS MONTERO, para construcción dun cerramento, de
40 ml, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 133 de Galanas, parroquia de Calo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias da autorización da Demarcación de Estradas do Estado
(Ministerio de Fomento), de data 28 de xuño de 2002, para a Estrada N-550.-----------------------n) A D. MANUEL ESTEVEZ SUAREZ, para retellado da cuberta da vivenda de 80 m/2
situada en Seixos, finca nº 302, parroquia de Luou, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma, e deberá contar coa
autorización da Excma. Deputación Provincial da Coruña.---------------------------------------------ñ) A Dª SARA RAMOS REY, para retellado de vivenda de 70 m/2, na finca nª 1027 de
Igrexa, parroquia de Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.--------------------------------------------o) A D. JOSE SANCHEZ ROQUE, para retellado de cuberta da vivenda de 100 m/2,
situada en Cesar, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.--------------------------------------------p)A Dª CELSA BARREIRO GARCIA, para retelllado de cuberta da vivenda de 120
m/2, situada en Ramallosa, parroquia de Lucí, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.---------------------------------q) A D. JOSE GARCIA MOSQUERA, para reparación de tellado de vivenda de 120
m/2, e para construcción de cerramento con postes e alambre, duns 100 ml, situada no Sixto,
parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------TELLADO.- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán
á estructura da mesma.----------------------------------------------------------------------------------------CERRE.------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------O
cerre
retranquearase
5.50
mts
ó
eixe
da
vía
pública.----------------------------------------r) A Dº CELINA ANTONIO REGO, para reparación de tellado e balaustrado do hórreo
de 4x1,20m en rarís, debenod respectarse estrictamente ás condicións de deseño e materiais
tradicionais da zona, e sen modifica-lo volume do mesmo.----------------------------------------------

s) A D. JOSE MARIA MARCOS VAZQUEZ, para reparación de tellado do edificio
Unidade 9C, na Urbanización Os Tilos, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nomearase previamente técnico responsable da seguridade das obras, e redactarase
Estudio Básico de seguridade.-------------------------------------------------------------------------------t) A D. JOSE BARCALA TATO, para cubrir tellado de uralita con tella de 80 m/2, en
Calvario, parroquia de Reis, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.---------------------------------------------u)A D. MANUEL FERREIRO OTERO, para limpeza e adecentamento de fachadas de
56 m/2 na edificación situada na finca nº 500 de Socastro, parroquia de Calo,debendo realiza-las
obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da
mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------v) A D. GABINO EMILIO EYO CARRERA, para recheo con terra vexetal de 28 m/3
sobre a finca nº 197 de Fontenlo, parroquia de Teo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Respectarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.------------------------------------------- O recheo non afectará ó tramo de protección de 5,00 m da canle.--------------------------- Contará coa autorización de Augas de Galicia.------------------------------------------------- Contará coa autorización de Demarcación de Estradas da Xunta de Galicia.--------------- Aportará aval por valor de 150 euros, para responder polos posibles danos que se
poidan ocasionar ó pavimento da pista que conduce ata dita finca.------------------------------------x) A D. JOSE TOUCEDA RAICES, para nivelación con terra vexetal de 50 m/3, na
finca nº 1487 do polígono 2 de Rúa de Francos, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Respectarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.------------------------------------------- O recheo non afectará ó tramo de protección de 5,00 m da canle.--------------------------- Contará previamente coa autorización de Augas de Galicia.---------------------------------- Aportará aval por valor de 150 euros, para responder polos posibles danos que se
poidan ocasionar ó pavimento da pista que conduce ata dita finca.------------------------------------z) A D. RAFAEL SIXTO EDREIRA, para cubrir restos de escombro existentes na parte
posterior da vivenda, enlousando unha superficie de 14x3 metros, no lugar de Regoufe,
parroquia d eLuou, debendo executa-las obras a nivel de terreo.---------------------------------------aa) A D. JORGE RIOS IGLESIAS, para segregación e agrupación de fincas existentes
correspondentes á finca nº 10 do Plano de Concentración Parcelaria de Cacheiras, no lugar da
Póboa, segundo proxecto redactado polo técnico D. Antonio Sabucedo Costa, debendo
realiza-la
división
de
acordo
co
proxecto
presentado.----------------------------------------------------ab)A D. MANUEL VILACOBA IGLESIAS, para obras menores parciales de
conservación dunha vivenda unifamiliar, situada en Seixos, parroquia de Luou, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. José Luis Estevez Suárez, debendo construir de acordo co
proxecto presentado, e instalando unha porta tipo RF- 45 na comunicación co garaxe, segundo
CPI-96.----------------------------------------------------------------------------------------------------------ac) A “CEFARGAL S.A.”, para legalización e acondicionamento de nave para almacén
de productos farmacéuticos en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico

reedactado polo técnico D. Fidel Gude Sampedro, unha vez informada pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente e calificada como molesta e perigosa, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado e cumpriranse as condicións do informe
da Consellería de Medio Ambiente no seu informe de calificación da actividade do expediente
MA962A 2002/000366-1, do 31 de maio de 2002.-------------------------------------------------------- Non iniciará as obras ata presenta-lo nomeamento de técnicos directores das obras.----ad)A D. MARCELINO FERNANDEZ RODRIGUEZ, para legalización de
nave-almacén en Reborido-As Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado por Cid
Rivadulla arquitectos S.L., debendo tramita-la apertura do uso comercial en expediente de
actividade independente.-------------------------------------------------------------------------------------4.- DENEGACIÓN DE LICENCIA DE OBRA.---------------------------------------------a) Visto o escrito presentado por D. JOSE MANUEL LISTE REIMUNDEZ, nº 1142,
de data 04-06-02, no que solicita licencia para a construcción de galpón para usos agrícolas de
30 m2 na finca nº 1563 de Ameneiro, parroquia de Calo, a Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acorda:------------------------------------------------------------------------1º.- Denega-la licencia que se solicita, por estar situada a dita finca en solo calificado
como URBANO-URTA, estando suspendidos pola Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Vivenda os actos de edificación en base á orde do 18 de febreiro de 2002, en
aplicación do Decreto 115/2002, de 25 de maio, de suspensión das normas urbanísticas para
solo urbano do concello de Teo.-----------------------------------------------------------------------------2º.- Darlle traslado deste expediente á C.P.T.O.P.V. para os efectos oportunos.-----------5.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obra:-----------------------------------------a) Certificación número UN e liquidación da obra “Saneamento en Ferreiros-Oza”,
dentro do “Plan Provincial de Obras e Servicios”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez, por importe de vintenove mil novecentos dez euros.-------------------------b) Certificación número UN e UNICA da obra “Acondicionamento e afirmado de pistas
en Lucí e Vaamonde”, dentro do “Plan Provincial de obras e Servicios(P.O.S.-02)”, asinada
polo Enxeñeiro Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de vintenove mil oitocentos noventa
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.--------------------------------------------a) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a UNEDA 2000 S.L., a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para a edificación
destinada a edificios de vivendas e locais (nº 4,4B, 4C, 5 e 6),(“Urbanización “Os Carballos”),
situada en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base a licencia
municipal número123 e 138, de data 18-05-99, e número 326 de data 16-12-99, salvo o dereito
de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto, debendo quedar o local do
semisoto limitado ás condicións de uso da ordenanza URTA.-----------------------------------------b)Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a GESPROCAR S.L., a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para a edificación
destinada a edificio de 12 vivendas, na Urbanización San Sadurniño, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base a licencia municipal número 327, de data 16-12-99, salvo o

dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------------------------------------7.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. Mª JOSEFA RIAL CONDE, nº 1293 de data 18-06-02, no que expón que pasa a
rexe-lo establecemento dedicado a Restaurante de 4ª categoría situado en Vilar de Calo,
parroquia de Calo, do que era titular D. José Souto Abeijón, polo que solicita o cambio de
titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións
baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------------------------------8.-TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.- Vistos os
informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a tarxeta de
estacionamento para minusválidos a D. Santiago José Adrio Pérez, non debendo aporta-lo
solicitante ningunha cantidade para o citado fin.---------------------------------------------------------9.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e dez
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 1 DE AGOSTO DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a un de agosto
de dous mil dous.---------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
D. Manuel R. Cajaraville Campos
este día.---------------------------------------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Ramón Fernández Fernández
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
ll)
m)

Proveedor e concepto
CEFIGAL S.L.(Fact. A/2156)
Obras en centro da 3ª idade, piscina de Luou e casa consistorial
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2159)
Obras en Xulgado, piscina de Luou e outros locais municipais
CEFIGAL S.L.(Fact. A/2138)
Obras en Xirimbao, Galanas e outros locais municipais
CEFIGAL S.L.(Fact. A/2170)
Obras en piscina dos Tilos, centro da 3ª idade, e local da policía
OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO S.L.(Fact. 0058/02)
Obras de execución de abastecemento de auga en Campos-Teo
MANUEL SOBREDO S.L.(Fact. 11/02)
Reposición de camelias
MULTICENTRO DANIEL PERNAS S.L.( Fact. 97/2002)
Alimentos para servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS S.L. (Fact. 96/2002)
Alimentos para servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS S.L. (Fact. 95/2002)
Alimentos para servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS S.L. (Fact. 107/2002)
Alimentos para servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS S.L.(Fact. 108/2002)
Alimentos para servicios sociais
RESTAURANTE A COVA

Importe
909,27€
2084,79€
6073,39€
3021,36€
4497,55€
6553,30€
179,94€
86,59€
68,71€
48,06€
129,48€
300€

Orde
n)
ñ)
o)

p)

q)

r)
s)
t)
u)

v)

x)

z)

aa)
ab)

ac)
ad)

ae)

af)
ag)

ah)

ai)

Proveedor e concepto
Pinchos asistentes curso de protocolo(22/07/02)
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 285/02)
Traballos de desmonte en Raxó-Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 288/02)
Traballos de desmonte en Raxó, conssitentes en transporte de terra
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 289/02)
Traballos de desmonte en Raxó, consistentes en rasanteo, perfilado e
compactación
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 290/02)
Traballos en camiño de Bustelo a Vilanova (Recesende), consistentes
en perfilado e compactado de plataforma
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 291/02)
Traballos en camiño de Bustelo a Vilanova (Recesende), consistentes
en prolongación de obras de fábrica en camiños adxacentes
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 293/02)
Traballos de saneamento e pavimentación en Piñeiro-Reis
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 294/02)
Traballos de acondicionamento e ensanche en Sebe-Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 295/02)
Traballos de acondicionamento de praza do Sixto
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 332/02)
Traballos de desmonte en Raxó, consistentes en excavación en roca con
martillo hidráulico
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 335/02)
Traballos de desmonte en Raxó, consistentes en transporte de material a
vertedoiro autorizado
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 18/02C)
Certificación nº 1 e liquidación da obra do Plan Prov. de Obras e
Servicios, “Acondicionamento e afirmado de pistas en Quintáns-Luou”
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 19/02C)
Certificación nº 1 da obra do Plan Provincial de Obras e Servicios,
“Acondicionamento e afirmado de pistas en Tribaldes e saneamento en
Teo”
ILUMINACIONES SOUTO S.L.(Fact. 20/2002)
Colocación de equipo de son para festival de bandas de gaitas de Calo
ILUMINACIONES SOUTO S.L. (Fact. 21/2002)
Colocación de equipo de luz e son, grupo electróxeno e técnicos no
festival folk de Calo
ILUMINACIONES SOUTO S.L.(Fact. 14/2002)
Colocación de equipo de son en Francos para a festa do cabalo 2002
ILUMINACIONES SOUTO S.L. (Fact. 13/2002)
Colocación de equipo de son no colexio da Ramallosa para a
representación teatral dos alumnos do colexio
ILUMINACIONES SOUTO S.L.(Fact. 15/2002)
Colocación de equipo de son no colexio da Ramallosa, para festival de
fin de curso
ILUMINACIONES SOUTO S.L. (Fact. 18/2002)
Colocación de equipo de son en clausura de escolas deportivas
ILUMINACIONES SOUTO S.L. (Fact. 19/2002)
Colocación de equipo de son no pabillón municipal de Calo con motivo
de Campionato Intermunicipal de fútbol sala
ROBERTO JESUS BARCALA FURELOS( Fact. 0002/2002)
Acondicionamento e posta a punto das piscinas de Luou e Os Tilos, e
servicio de salvamento e socorrismo, mes de xuño
ROBERTO JESUS BARCALA FURELOS(Fact. 001/2002)

Importe
8273,13€
8120€
8426,26€

6960€

4640€

4409,30€
7732,97€
808,72€
7724,21€

3480€

25847€

25526,86€

1185,19€
1673,21€

418,30€
488,02€

522,88€

592,59€
627,45€

10773,14€

1740€

Orde

al)
am)

an)
añ)
ao)
ap)
aq)

ar)
as)
at)

au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)

bl)
bm)

Proveedor e concepto
Cursos de patinaxe en polideportivos dos Tilos e Ramallosa, meses de
marzo, abril e maio de 2002
CARPINTERÍA SANROFER, S.L. (Fact. 146/02)
Traballos no recinto da festa de Carballal-Calo
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 147/02)
Reparación de xogos infantís en parques de Sta. Eufemia, Luou e
Carballal-Calo
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 148/02)
Reparación e valado de xogos infantís do colexio de Calo
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Fact. 122002)
Limpeza masa común de Estación de Osebe
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.(Fact. Cer. 152002)
Saneamento de pluviais ó lado do Restaurante As Pontes
EXCAVACIONES OVIDIO S.L (Fact. Cer. 162002)
Limpeza e afirmado de pista con saneamento de pluviais en Faramello
EXCAVACIONES OVIDIO S.L. (Fact. Cer. 172002)
Bacheos en pistas de Iglesia e Socastro-Calo, e estrada de Luou a
Milladoiro
EXCAVACIONES OVIDIO S.L. (Fact. Cer. 142002)
Conexión fosas sépticas de colexio de Calo e polideportivo
EXCAVACIONES OVIDIO S.L.(Fact. Cer. 122002)
Ampliación de rede de auga e saneamento en Cascalleira-Calo
EXCAVACIONES OVIDIO S.L. (Fact. Cer.132002)
Suministro de auga e rede de saneamento de augas residuais en
Balcaide
GOMEZ Y FANDIÑO S.L.(Fact. A 607)
Materiais para obras municipais
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 100823)
Carteis torneo de fútbol
CASTROMIL, S.A.(Fact. 350/02)
Bonobús xuño 2002
HEDEGASA S.L. (Fact. 42/02)
Bonobús estudiantes, curso 2001-2002
HEDEGASA S.L. (Fact. 44/02)
Bonobús pensionistas
NEUMATICOS VAZQUEZ (Fact. 74/02)
Reparación de rodas do remolque municipal
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-02-002370)
Outorgamento de escritura de compraventa
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-02-002371)
Outorgamento de escritura de compraventa
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-02-001778)
Outorgamento de escritura de compraventa
SOGAMA(Fact. 2002/1422)
Tratamento dos RSU de Teo, mes de xuño
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.(Fact. 96/02)
Colocación de tubos en Aido, Nespereira e Cepeda
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.(Fact. 97/02)
Obras de bacheo e limpeza en diferentes lugares do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 98/02)
Obras de asfaltado e acondicionamento e afirmado en diferentes lugares
do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 101/02)
Colocación de tubos de saneamento nas Viñas-Calo
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 102/02)

Importe

3875,56€
160,80€

1670€
278,4€
996,72€
869,93€
3358,39€

562,65€
3737,52€
11680,39€

10,44€
1215,31€
17,45€
381€
1460,88€
206,30€
127,86€
122.83€
134,39€
8008,17€
3686,48€
8959,38€
20.485,91

46359,40€
25618,60€

Orde
bn)

bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)

ci)
cl)

cm)
cn)
co)
cp)

Proveedor e concepto
Colocación de tubos en Calo
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 109/02)
Asfaltado de pista en Vilar de Calo ás Viñas(pistas de acceso rotonda
N-550 e cara Carballal)
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10007327)
Traballos realizados para este concello
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10009057)
Traballos realizados para este concello
PARTENON SAGRES, S.L. (Fact. A/749)
Roupa para policía local
MARLO, S.C.(Fact. 119/02)
Marquesina para Feros
GALICON(Fact. 120/02)
Materiais de oficina
INVERSIONES VEMEX, S.L. (Fact. 07/02)
Desbroces en varios lugares do concello
DONADO CAMPOS, S.L.(Fact. 95/02)
Bonobús, mes de maio
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 113/02)
Bonobús, mes de xuño
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00888/02C)
Zahorra para obras municipais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00961/02H)
Formigón para obras municipais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01077/02C)
Zahorra para obras municipais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01078/02C)
Zahorra para obras municipais
NOGAL, S.L. (Fact. D-1345)
Servicio de lacería
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 216/2002)
Material de oficina
FUNDATEL(Fact. D02674)
Material de oficina
MUNDOCOPY(Fact. 3610)
Materiais de oficina
MUNDOCOPY(Fact. 3611)
Materiais de oficina
MUNDOCOPY(Fact. 3612)
Materiais de oficina
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 153)
Servicio co seu taxi de Calo a Ramallosa e Regoufe, e a Hospital
Clínico e regreso, para depart. de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 162)
Servicio co se taxi de Calo a Ramallosa e ó Hospital Provincial
G.S.T., S.L.(Fact. A02/122)
Reparacións de material correspondentes ó mantemento da rede de
reemisores do concello
EMPRESA SEOANE, S.L.(Fact. 206/02)
Bonobús 3ª Idade, mes de maio
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 207/02)
Transporte alumnos ASPAMITE, , mes de maio
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact.208/02)
Transporte alumnos ASPAMITE, mes de xuño
CENTRO DEPORTIVO S.L. (Fact. 1/0053)

Importe
45828,49€

135,72€
135,72€
962,61€
3311,58€
49,28€
3667,93€
200,60€
158,95€
71,22€
376,49€
115€
64,46€
418,31€
637,14€
380,13€
82,27€
69,17€
8,63€
26,50€

24€
611,77€

210,79€
1157,53€
1157,53€
11,92€

Orde
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)
cv)
cw)
cx)
cz)
da)

db)
dc)
dd)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)

dll)
dm)
dn)
do)
dp)
dq)
dr)

Proveedor e concepto
Materiais para actividades deportivas
CEMIGA(Fact.006-00000206)
Mantemento fotocopiadora casa consistorial
PUBLIPROMO Y PUNTO S.L. (Fact. 899/02)
Materiais para escolas deportivas
LIMPIEZAS CONCHI (Fact. 107/02)
Limpeza dos polideportivos de Calo e Os Tilos, mes de maio
FARMACIA MARTINEZ ATAN
Medicamentos funcionarios
FARMACIA MARTINEZ ATÁN(Fact. 0001994/01)
Medicamentos para botiquíns de piscinas municipais
FARMACIA MARTINEZ ATAN
Medicamentos para servicios sociais
CADENA COPE(Fact. 042-02-00416)
Emisión de programa radiofónico
AUDASA, S.A.(Fact. 233192)
Peaxes autoestrada
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 16/02)
Instalación de cadro de alumado en Reis
PARROQUIA DE S. FCO. DE ASIS DOS TILOS(Fact. 2002/2)
Pago proporcional recibos de luz, auga e calefacción da gardería e
axencia de lectura dos Tilos(abril, maio e xuño)
GESTETNER(Fact. 3820039)
Material de oficina
MESON PAZOS MENDEZ (Fact. 4131/02)
Pinchos clausura escolas deportivas municipais
MULTIOCIO GALICIA S.L. (Fact. 174/02)
Materiais para mantemento de piscinas municipais
COPY ESTUDIO S.L. (Fact. 001117)
Fotocopias e encadernacións
COPYNINO(Fact. 937/02)
Fotocopias curso graduado escolar
INSA, S.L. (Fact. 314/02)
Por desratización
INSA, S.L.(Fact. 374/02)
Por desratización
PROSEGA, S.A.(Fact. 02/011136)
Conexión a central receptora de alarmas, 3º trimestre 2002
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 18-2002)
Servicios prestados en actividades deportivas, mes de xuño
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 19-2002)
Servicios pretados en actividades deportivas, mes de xullo
FOTOSISTEMA, S.L. (Fact. 3893M)
Material fotográfico
COREGAL(Fact. S02/0209)
Servicio de recollidas de papel e cartón, mes de xuño
EMPANADERIA RAMALLOSA
Empanadas para visita de alumnos do Instituto de Cacheiras a Carral
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L. (Fact. 1528/02)
Materiais de oficina
VALDES NUÑEZ, S.L.(Fact.0768880H)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L.(Fact. G- 267)
Gasóleo para vehículos municipais
GASOLEO CALEFACCÍON, S.L. (Fact. 4060)

Importe
98,09€
1014,16€
591,60€
636,64€
129,07€
510,25€
300,51€
25,50€
1841,29€
1167,58€

183,28€
405€
2370,07€
350,44€
31,17€
169,42€
169,42€
62,74€
3137,28€
3137,28€
210,35€
502,61€
150€
124,34€
130,65€
452,49€
304,24€

Orde
ds)
dt)
du)
dv)
dx)
dz)
ea)
eb)
ec)
ed)
ee)
ef)
eg)
eh)
ei)
el)
ell)
em)
en)
eñ)
eo)
ep)
eq)
er)
es)
et)
eu)

Proveedor e concepto
Gasóleo de calefacción
E.S. PONTEVEA, S.L.(Fact. 79Z)
Lavado de coche da policía local
E.S. PONTEVEA, S.L.(Fact. 0022737D)
Gasóleo para vehículos municipais
INFANTILANDIA, S.L. (Fact. 80/02)
Montaxe de festa infantil en Carballal-Calo (15/06/02)
INFANTILANDIA, S.L. (Fact. 88/02)
Campaña de educación nos colexios de Calo, Ramallosa e Os tilos
INFANTILANDIA, S.L.(Fact.89/02)
Montaxe de festa infantil no colexio dos Tilos (19/06/02)
INFANTILANDIA, S.L. (Fact. 90/02)
Montaxe de festa infantil no colexio da Ramallosa(21/06/02)
INFANTILANDIA S.L. (Fact. 91/02)
Montaxe de festa infantil en escolas unitarias de Teo (21/06/02)
INFANTILANDIA S.L. (Fact. 92/02)
Montaxe de festa infantil en Recesende(22/06/02)
INFANTILANDIA S.L. (Fact. 93/02)
Montaxe de festa infantil nos Tilos(23/06/02)
INFANTILANDIA S.L. (Fact. 94/02)
Montaxe de festa infantil en Calo( 25/06/02)
INFANTILANDIA S.L. (FACT. 103/02)
Montaxe de festa infantil no IES de Teo 8 18/06/02)
CEMIGA(Fact. 006-00000325)
Mantementod e fotocopiadora da policia local
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS(Fact. 32/02)
Dixitalización de arquivo catastral
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 513)
Materiais para obras municipais
SOGAMA(Fact. 2002/1190)
Tratamento dos RSU de Teo, mes de maio
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 200333)
Materiais de oficina
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 200334)
Materiais de imprenta para escolas deportivas municipais
EL CORREO GALEGO (Fact. P 206.961)
Publicación de anuncio
EL CORREO GALLEGO(Fact. P 207.681)
Publicación de anuncio
EL CORREO GALLEGO (Fact. P208.329)
Publicación de anuncio
FERLIÑO(Fact. A 586)
Sinais viarias
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 139/02)
Servicio co seu taxi de Calo a Ramallosa e Hospital Clínico
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 142/02)
Servicio co seu taxi de Calo a Reis e Hospital Clínico
JOSE A. VICENTE TORRES(Fact. 003/002)
Obsequios para clausura de escolas deportivas municipais
RETEVISION
Conexión municipal a Internet
RODIÑAS MILLADOIRO, S.L. (Fact. 001897)
Materiais para obras municipais
MUTUAL FLEGUERA DE CATALUNYA
Seguro da furgoneta municipal

Importe
4,70€
166,50€
556,80€
3941,10€
842,01€
842,01€
842,01€
842,01€
842,01€
842,01€
842,01€
6,17€
5993,12€
44,69€
8360,54€
890,13€
1628,64€
244,76€
107,37
111,55€
302,16€
31€
28€
167,04€
105,57€
3519,47€
441,44€

Orde
ev)
ex)
ez)
fa)
fb)
fc)
fd)

Proveedor e concepto
THYSSENKRUPP ELEVADORES(Fact. 4.932.252)
Mantemento ascensor centro da 3ª idade
FERRETERIA TEO AMATE (Fact. 68/02)
Materiais de limpeza e para obras municipais
FERRETERIA TEO AMATE (Fact. 69/02)
Materiais de limpeza e para obras municipais
FERRETERIA TEO AMATE (Fact. 70/02)
Materiais de limpeza e para obras municipais
FERRETERIA TEO AMATE (Fact. 71/02)
Materiais para obras municipais
MANTEK, S.A.( Fact. 184583)
Materiais para obras municipais
ATELIER LIBROS, S.A.(Fact. 902)
Compra de libros

Importe
308,08€
38,16€
64,65€
164,31€
42,28€
1021,50€
118,76€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. ANDRES MANZANO PEREZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar
aislada en Aido, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo
Campanero García, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ O vaciado da piscina farase de xeito controlado, sen verter a regatos nin vías públicas.- Aportarase nomeamento de técnicos directores da obra.-------------------------------------b) A Dª Mª MERCEDES LISTE CHAVES, para construcción de cerre con postes e
alambre, como obras menores, duns 168 ml, situada na finca nº 1127 de Texexe, parroquia de
Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base dos postes á
mesma altura que a pista.-------------------------------------------------------------------------------------- Contará previamente coa autorización de Augas de Galicia.---------------------------------c) A Dª MERCEDES LISTE CHAVES, para recheo con terra vexetal de 28 m/3 sobre a
finca nº 1127 de Texexe, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Respectarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.--------------------------------------------- O recheo non afectará ó tramo de protección de 5,00 m. da canle.--------------------------- Contará previamente coa autorización de Augas de Galicia.---------------------------------d) RECTIFICACIÓN DE TEXTO DE LICENCIA.- Vista a instancia presentada por D.
Javier Freire González, en representación de “Mahía Santiago S.L.”, solicitando que se
rectifique o texto das licencias nº 154 do 30/07/01, nº 23 do 06/02/02 e nº 41 do 18/02/02, no
referente ó número de parcela que ocupan as edificacións, por non coincidir coa numeración do
proxecto de compensación, a comisión de goberno acorda acceder ó solicitado, polo que a
numeración correcta das fincas será:------------------------------------------------------------------------

- Seis vivendas unifamiliares no ámbito de Plan Parcial SAU-4, zona AR-8, parcelas 91
e 96( licencia nº 154 do 30/07/01)--------------------------------------------------------------------------- Unha vivenda unifamiliar adosada no ámbito do Plan Parcial SAU-4, zona AR-8,
parcela 97( nº 23 do 06/02/02)” .----------------------------------------------------------------------------- Seis vivendas unifamiliares no ámbito de Plan Parcial SAU-4, zona AR-8, parcelas
85,86,87,88,89 e 90( nº 41 do 18/02/02)-------------------------------------------------------------------4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obra:-----------------------------------------a) Certificación número UN da obra “Acondicionamento e afirmado de pistas en
Tribaldes e saneamento en Teo”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por
importe de VINTECINCO MIL CINCOCENTOS VINTESEIS EUROS CON OITENTA E
SEIS CENTIMOS.--------------------------------------------------------------------------------------------b) Certificación número UN e LIQUIDACIÓN da obra “Acondicionamento e afirmado
de pistas en Quintáns(Luou)”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por
importe de VINTECINCO MIL OITOCENTOS CORENTA E SETE EUROS. -------------------5.-DEVOLUCION DE FIANZA.-Dada conta de escrito de "EXCAVACIONES
OVIDIO, S.L.", nº 1229, de data 10-06-02, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que,
mediante aval ten depositada por importe que a continuación se citan, como garantía definitiva
das obras que tamén se relacionan:-------------------------------------------------------------------------"Saneamento en Outeiro", 841,18 Euros.---------------------------------------------------------“ Saneamento en Rueiro de abaixo”, 1201,78 Euros.-------------------------------------------“Afirmado de pistas en Vilar de Francos”, 838,95 Euros.--------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda as devolucións das
anteditas fianzas, por considerar que os expedientes cumpren tódolos requisitos legalmente
establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.------------------------------------6.- CAMBIOS DE TITULARIDADE DE ESTABLECEMENTOS.---------------------a) Dada conta de escrito de Dª Mª DEL CARMEN CACHEDA MIGUEZ, nº 2624 de
data 17-07-02, no que expón que D. JOSE BOO PEDREIRA pasa a rexe-lo establecemento
dedicado a Bar-Restaurante situado en Montouto-Cacheiras, e do que ela era titular, polo que
solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------b) Dada conta de escrito de D. RAMON CAJIDE LABANDEIRA, nº 2628 de data
18-07-02, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Residencia da Terceira
Idade situado en Feros-Cacheiras, do que era titular Dª Mª Josefa Amboage Seijo, polo que
solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------c) Dada conta de escrito de Dª ANA Mª SANJURJO SANCHEZ, nº 2709 de data
01-08-02, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar situado en
Centro Comercial Os Tilos, do que era titular D. Manuel Seage Novo, polo que solicita o
cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.---------------------------------------------

d) Dada conta de escrito de D. ANTONIO GOMEZ AMEIJEIRAS, nº 2710 de data
01-08-02, no que expón que pasa “SUPER OZA GOMEZ Y FANDIÑO S.L.” pasa a rexe-lo
establecemento dedicado a Supermercado situado en Agoso, parroquia de Calo, do que el era
titular, polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo
suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.-------------------

7.-COMPRA DE ABONOS DO REAL CLUBE DEPORTIVO DA CORUÑA.Dada conta do escrito do Sr. Presidente do R.C. Deportivo da Coruña, no que comunica que
están a disposición deste concello as tarxetas dos abonos que dan dereito á entrada gratuita de
cincuenta nenos dúas veces na temporada de Liga, a Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acorda comprar tres tarxetas de abono, o prezo das cales é de mil noventa e oito
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
corenta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 22 DE AGOSTO DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a vintedous de agosto
SEÑORES ASISTENTES:
de dous mil dous.--------------------------------------------------Alcalde-Presidente:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde,
D. Armando U. Blanco Martínez. D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira
Concelleiros:
convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos
D. Antonio Castroagudín
seis membros que a compoñen e que se citan na marxe, a
Valladares
fin de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria convocada
D. Manuel R. Cajaraville
para este día.-------------------------------------------------------Campos
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Urbano Ouro Calvelo
Naveira Vázquez.-------------------------------------------------D. Ramón Fernández Fernández
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de
D. Juan B. Aller Suárez
seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos
Secretario:
na seguinte ---------------------------------------------------------D. Jesús Naveira Vázquez.
ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:----------------------------------------------------------------------

Orde
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
l)

Proveedor e concepto
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 378/02)
Excavación en xanxa en “Saneamento e abastecemento en Fontenlo”
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 379/02)
Extendido e compactado de zahorra en campo da festa de Sta. Mª de
Teo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 380/02)
Colocación de tubería en “Saneamento e abastecemento en Fontenlo”
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 23/02C)
Certificación nº UN da obra do Plan Provincial de obras e servicios,
“Saneamento en Fontenlo”
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE (Fact. 12/02)
Traballos de carpintería en local da biblioteca municipal
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 13/02)
Traballos de carpintería e arranxo de persianas en colexio de Calo
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 14/02)
Traballos de carpintería en escola infantil municipal
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 122/02)
Obras en diferentes lugares do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 125/02)
Colocación de tubos en diferentes lugares do concello
INVERSIONES VEMEX, S.L. (Fact.10-02)
Traballos de desbroce, mes de xullo

Importe
4057,27€
889,49€

7418,43€
21267,15€

544,04€
567,01€
2336,46€
28380,93€
2586,80€
11761,72€

Orde
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)

an)
añ)
ao)

Proveedor e concepto
GALICON(Fact. 8/02)
Materiais de oficina
GALICON (Fact. 125/02)
Materiais de oficina
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS, S.L. (Fact.31/02)
Actualización e depuración do Padrón de Urbana
MUNDOCOPY (Fact. 4259)
Material de oficina
COPY ESTUDIO S.L. (Fact. 001391/02)
Fotocopias e encadernacións
MAQUINARIAS OTERO S.L. (Fact. 822/02)
Alquiler de maquinaria para obras municipais
VIDRIERAS COMPOSTELA
Reparacións de expositores e colocación de espellos en diferentes
lugares do concello
NEUMATICOS VAZQUEZ (Fact. 088/02)
Rodas para coche policía local e lavado
INFANTILANDIA S.L. (Fact. 00113/02)
Montaxe de festa infantil o día 13 de xullo en Vilariño
INFANTILANDIA S.L. (Fact. 00114/02)
Montaxe de festa infantil o día 14 de xullo en Reis
INFANTILANDIA S.L. (Fact. 00122/02)
Montaxe de festa infantil o día 28 de xullo de 2002 en Cacheiras
INFANTILANDIA S.L. (Fact. 00123/02)
Montaxe de festa infantil o día 27 de xullo en Lampai
INFANTILANDIA S.L. (Fact. 00129/02)
Montaxe de festa infantil o día 21 de xullo de 2002 en Lucí
INFANTILANDIA S.L. (Fact. 139/02)
Montaxe de festa infantil o día 10 de agosto de 2002 na Festa da Nai
INFANTILANDIA S.L. (Fact. 00150/02)
Montaxe de feta infantil op día 16 de agosto en Luou
INFANTILANDIA S.L.(Fact. 00149/02)
Montaxe de festa infantil o día 15 de agosto de 2002 en Vaamonde
INFANTILANDIA S.L. (Fact. 00108/02)
Montaxe de festa infantil o día 7 de xullo de 2002 en Rarís
HOTEL CONGRESO(Fact. 82988)
Aloxamento de xuices do Concurso Cabalar
HOTEL CONGRESO (Fact. 83025)
Aloxamento de xuices do Concurso Cabalar
VAZQUEZ PARAMA S.C.(Fact. 1/02)
Colocación de dúas reixas ó lado da Igrexa de Oza
GOMEZ Y FANDIÑO S.L. (Fact. A637)
Materiais para obras municipais
FARMACIA ENRIQUE MARTINEZ PARAJO (Fact. 310/2002)
Medicamentos para funcionarios
FARMACIA ENRIQUE MARTINEZ PARAJO (Fact.311/2002)
Medicamentos para funcionarios
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 225/02)
Viaxes a Coruña con nenos do concello a activ. deportiva da
Deputación
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 228/02)
Bonobús 3ª Idade, mes de xullo
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 229/02)
Transporte alumnos ASPAMITE, mes de xullo
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. G-343)

Importe
145,70€
261,06€
4810,94€
51,90€
314,70€
146,16€
443,58€

209,03€
842,01€
842,01€
842,01€
842,01€
842,01€
842,01€
842,01€
842,01€
842,01€
260,66€
429,69€
145€
74,82€
596,25€
54,00€
257,23€

134,26€
868,15€
100,86€

Orde
ap)
aq)
ar)

as)

at)

au)
av)

ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)

bm)

Proveedor e concepto
Gasóleo para vehículos municipais
EL CORREO GALLEGO S.A.(Fact. P208.517)
Anuncio
JOSE VALES MOSQUERA (Fact. 45/02)
Consumicións curso de protocolo
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 165/02)
Servicio co seu taxi de Calo a Ramallosa e Hospital de Conxo, para
departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 168/02)
Servicio co seu taxi de Calo a Reis e ó Clínico, para departamento de
servicios sociais
TRESGA S.L. (Fact. A 46/02)
Curso de extinción de incendios forestais impartido ás brigadas
municipais
ARCHY&SIGA (Fact. A/581)
Materiais de oficina
AQUAGEST S.A.(Fact. 234-8/2F)
Traballos de conexión á rede de abastecemento de Montouto-Rúa
Ameneiro
TITERES CACHIRULO S.L. (Fact. 41/02)
Representación de obra (15-12-01)
CASTROMIL S.A.(Fact. 380/02)
Bonobús 3ª idade
RODIÑAS MILLADOIRO S.L.(Fact. 002266)
Materiais para obras municipais
DONADO CAMPOS S.L. (Fact. 132/02)
Bonobús, mes de xullo
CENTRO DEPORTIVO S.L.(Fact. 1/0071)
Materiais para actividades deportivas
EXPRES DE VEA S.L. (Fact. 135/02)
Transporte coa SR de Calo a Madrid
FERLO (Fact. 696/2002)
Sinais para estradas municipais
VALDES NUÑEZ S.L. (Fact. 0768935H)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ S.L. (Fact. 359/02)
Gasóleo para vehículos municipais
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-02-002543)
Outorgamento de escritura de compraventa
LUIS MOREIRA MATOS(Fact. 9/08)
Honorarios por valoración de fincas
EXCAVACIONES OVIDIO S.L.
Aglomeración de pistas en varios lugares do concello
EXCAVACIONES OVIDIO S.L.
Saneamento de pluviais en Francos

Importe
244,76€
30,60€
18€

18€

901,52€

269,03€
9436,43€

1570€
2043€
62,03€
190,40€
867,12€
1475€
65,19€
28€
564,01€
360,29€
197,20€
17010,02€

807,29€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A Dª Mª DEL CARMEN RODRIGUEZ BOTANA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar na finca nº 899, de Mouromorto, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado

polo arquitecto D. Federico López Taetzel, debendo construir de acordo co proxecto presentado,
non iniciando as obras ata presentar nomeamento do técnico director de obra.----------------------b) A D. MANUEL CASTELAO FERREIRO, para construcción dunha vivenda
unifamiliar na finca nº 955 de Mouromorto, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Javier García Castelo, debendo construirse de acordo co proxecto presentado,
non iniciando as obras ata presentar nomeamento de técnico director de obra.----------------------c) A MAHIA SANTIAGO S.L., para construcción dunha piscina descuberta, no SAU-4,
parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado polos arquitectos D. Francisco
Otero Méndez e D. Francisco Javier Amenedo Ansede, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Cumprirá coas condicións que a empresa adxudicataria do suministro de auga e
saneamento do concello poña con relación ó enchido e valeirado do vaso.---------------------------d) A “GRUPO UNIGRO S.A.”, para acondicionamento de local comercial para
supermercado, en Montouto, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ó proxecto
técnico presentado.--------------------------------------------------------------------------------------------e) A Dª CRISTINA VILA PADERNE, para segregación de fincas existentes,
correspondentes á finca nº 457-2, do plano de concentración parcelaria da parroquia de
Cacheiras, segundo proxecto redactado polo técnico D. José Alberto Iglesias Fungueiriño,
debendo axusta-la división ó proxecto técnico presentado.---------------------------------------------f) A Dª ERUNDINA IGLESIAS LANDEIRA, para segregación de fincas existentes
correspondentes á finca nº 156-B do plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, en
Regoufe, segundo proxecto redactado polo técnico D. Jesús Naveira Pequeno, debendo
efectua-la división axustándose ó proxecto presentado.-------------------------------------------------4.-CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obra:-----------------------------------------a) Certificación UNICA da obra “Acondicionamento de entorno da “Fonte da Burga”,
Fase A”, dentro do “Plan de Protección do Medio Ambiente”, asinada polo Enxeñeiro D.
Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de TRINTA E OITO MIL NOVENTA E UN
EUROS CON CINCUENTA E NOVE CÉNTIMOS.---------------------------------------------------b)Certificación nº UN da obra “Saneamento en Fontenlo-Teo”, do “Plan Provincial de
Obras e Servicios” asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de
VINTEUN MIL DOUSCENTOS SESENTA E SETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.---c) Certificación nº 4 da obra “Construcción da gardería de Calo (Fase II e III), asinada
polo técnico D. Enrique Eijo Blanco, por importe de SETENTA E OITO MIL DOUSCENTOS
VINTECINCO EUROS CON OITENTA CÉNTIMOS.------------------------------------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE ESTABLECEMENTOS.----------------------a) Dada conta de escrito de Dª PRUDENCIA MONTES MONTES, nº 2837 de data
22-08-02, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Taberna situado en
Vilanova-Recesende, do que era titular D. José Pascual Seoane, polo que solicita o cambio de
titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións
baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------------------------------b) Dada conta de escrito de Dª ANGELA ACEYTUNO ORTEGA, nº 2.658 de data
22-07-02, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar Especial A,

situado en Cacheiras, 69, do que era titular D. Juan Alfonso Tojo Moure, polo que solicita o
cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.---------------------------------------------

6.-ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
trinta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 2 DE SETEMBRO DE 2002.---------------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a dous de
setembro de dous mil dous.---------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión ordinaria convocada para este
D. Manuel R. Cajaraville Campos
día.--------------------------------------------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Ramón Fernández Fernández
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.----------------------------------------------Vistos os informes e demáis documentos obrantes no expediente, acórdase concede a
AGRUPACIÓN VECIÑAL CAMPOSANTO DE LUOU a licencia de primeira ocupación, para
a edificación destinada a CEMITERIO, no lugar de Aido, parroquia de Luou, segundo obras
executadas en base a licencia municipal número 185/99, de data 24/06/99.---------------------------

3.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e vinte
munutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 16 DE SETEMBRO DE 2002.----------------------------------------Na casa do concello de Teo, a dezaseis de setembro de
SEÑORES ASISTENTES:
dous mil dous.-------------------------------------------------------Alcalde-Presidente:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde,
D. Armando U. Blanco
D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira
Martínez.
convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis
Concelleiros:
membros que a compoñen e que se citan na marxe, a fin de
D. Antonio Castroagudín
levar a cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
Valladares
este día.---------------------------------------------------------------D. Manuel R. Cajaraville
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Campos
Naveira Vázquez.---------------------------------------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de
D. Ramón Fernández Fernández seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na
D. Juan B. Aller Suárez
seguinte ----------------------------------------------------------Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.
ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente
inquire se algún dos Sres. edís presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da
última sesión, que foi distribuída coa convocatoria da actual.------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
l)
m)

Proveedor e concepto
A D. CARLOS OTERO CAJARAVILLE
Suplido por pago a “Supervisión y control S.A.” Da revisión obligatoria
de vehículos da furgoneta municipal
PREVISIÓN ESPAÑOLA
Póliza de seguros dos membros da corporación local
PREVISIÓN ESPAÑOLA
Póliza de seguros do albergue municipal
DEPORTES CANEDA (Fact. 42A/02)
Trofeos e agasallos para competicións deportivas municipais
DEPORTES CANEDA (Fact. 44A/02)
Trofeos XI Concurso Cabalar
COMERCIAL AGRIVAMA S.L. (Fact. 3895/02)
Material e reparación de desbrozadora municipal
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2209)
Traballos en piscinas, casa consistorial, centro da 3ª Idade e escolas
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2211)
Traballos en piscinas, casa consistorial, centro da 3ª idade, e centro
médico dos Tilos
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2219)
Traballos en escolas, centro médico de Pontevea e gardería municipal
CEFIGAL S.L. (Fact. A72224)
Traballos en colexios e local da biblioteca municipal
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2228)

Importe
46,50€

714,30€
615,22€
1187,33€
4931,55€
3209,93€
2071,49€
1303,40€

3357,75€
3727,57€
635,41€

Orde
n)
ñ)

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)

Proveedor e concepto
Traballos en colexios e centro da 3ª idade
TELEFONICA
Recibos de teléfono da casa consistorial, meses de xuño, xullo e agosto
TELEFONICA
Recibos de teléfono móbil da policía local, meses de xuño, xullo e
agosto
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais, meses de xuño, xullo e agosto
TELEFONICA
Recibos de teléfono da policía local
TELEFONICA
Recibos de fax da casa consistorial
TELEFONICA
Recibos de teléfono dos centros médicos
TELEFONICA
Recibos de fax da casa consistorial
TELEFONICA
Recibos de fax da casa consistorial
TELEFONICA
Recibos de conexión a Internet
TELEFONICA
Recibos de fax da policía local
TELEFONICA
Recibo de teléfono público de Rarís
EXCLUSIVAS BOOK HOUSE S.L. (Fact. 322/02)
Libros para axencia de lectura
IONSA( Fact. 116303)
Pintura para piscinas
FENOSA
Alumados públicos
FENOSA
Enerxía edificios e instalacións municipais
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L.(Fact.47/02)
Traballos de pintura no local da 3ª idade
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 48/02)
Traballos de pintura no local do xulgado
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 49/02)
Construcción de beirarrúas en Luou
RETEVISION ( Fact. TE7645782)
Conexión a Internet
MUNDOCOPY(Fact. 3867)
Materiais de oficina
VILORIA, S.A.(Fact. 01728/02)
Organización de excursións da 3ª idade e aloxamentos
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 56/02)
Recambios para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 412/02)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 0768344H)
Gasóleo para vehículos municipais
PRODUCCIONES ARTISTICAS LITO S.L. (Fact. 117/02)
Actuación Dúo Musical o 31-08-02(Festa da 3ª Idade)
MULTIOCIO GALICIA S.L. (Fact. 235/02)
Productos para piscinas municipais
MULTIOCIO GALICIA S.L. (Fact. 294/02)

Importe
3907,41€
160,2€

1952,22€
397,74€
70,38€
229,84€
110,01€
78,9€
426,31€
279,62€
7,35€
159,23€
789,26€
1714,41€
1451,58€
678€
483,81€
11896,22€
105,56€
55,12€
11960€
5,50€
467,47€
83,50€
383,45€
1899,62€
1510,67€

Orde
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)

bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)

Proveedor e concepto
Productos para piscinas municipais
ARCHY&SIGA(Fact. A/679)
Reparación de ordenador
PEREIRA Y SANCHEZ, S.L. (Fact. A/000045)
Obras en distintas instalacións e locais municipais
INSA, S.L. (Fact. 409/02)
Desratizado
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L. (Fact. 1600/02)
Materiais de oficina
CEMIGA(Fact. 007-00000202)
Mantemento fotocopiadora
CADENA COPE (Fact. 042-02-00510)
Programa radiofónico
HEDEGASA, S.L. (Fact. 49/02)
Bonobús pensionistas
ARTURO CALVO TARRIO (Fact. 41/02)
Servicio de xestión catastral e trámites acerca do catastro de rústica
ARTURO CALVO TARRIO (Fact. 44/02)
Servicio de xestión catastral e trámites acerca do catastro de rústica
ARTURO CALVO TARRIO (Fact. 47/02)
Servicio de xestión catastral e trámites acerca do catastro de rústica
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS, S.L. (Fact. 39/02)
Dixitalización arquivo catastral
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (A721)
Materiais para obras municipais
CADENA COPE(Fact. 042-02-00593)
Emisión de programa radiofónico
COREGAL (Fact. S02/0266)
Servicio de recollida de papel e cartón
COPY ESTUDIO S.L. (Fact. 001676)
Fotocopias e encuadernacións
CENTRO DE ANIMACIÓN E ENSINANZA ARTÍSTICA
TOGARIÑOS (Fact. 023/002)
Platos conmemorativos para festas municipais
GALICON(Fact. 129/02)
Materiais de oficina
PESCADOS Y MARISCOS VELOSO(Fact. 02/000331)
Comida Festa da Nai 2002
PESCADOS Y MARISCOS VELOSO(Fact. 02/000332)
Comida concurso cabalar
PESCADOS Y MARISCOS VELOSO (Fact. 02/000333)
Comida Festa da 3ª Idade
SI 16,35 S.L. (Fact. 47/02)
Proxeccións cine ó aire libre, “Noites de cine 2002”
CEMIGA(Fact. 008-00000124)
Mantemento fotocopiadora
AQUAGEST (Fact. 234-11/2F)
Suministro de auga da piscina dos Tilos
RETEVISION(Fact. TE7176008)
Conexión a Internet
TRAPSA(Fact. 367/02)
Tarxetas de bonobús
TRAPSA (Fact. 331/02)
Tarxetas de bonobús
TRAPSA (Fact. 334/02)

Importe
55,71€
1570,30€
169,42€
31,11€
168,65€
348,59€
1612€
154,90€
154,90€
154,90€
5964,02€
20,54€
348,59€
400,63€
107,85
3034,21€

429,42€
22955,78€
1455,20€
12405,58€
840€
108,92€
217,38€
105,56€
342,72€
416,16€
403,92€

Orde
bu)
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cm)
cn)

Proveedor e concepto
Tarxetas de bonobús
SOGAMA(Fact. 2002/1774)
Trtamento dos RSU de Teo, mes de xullo
VIPROGA(Fact. 15902)
Servicio de vixiancia realizado na Festa Cabalar
EL CORREO GALLEGO (Fact. P 207.043)
Libro de empresas 2002
EL CORREO GALLEGO (Fact. P 209.036)
Inserción de anuncio
EL CORREO GALLEGO (Fact. P 209.037)
Inserción de anuncio
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 20/02)
Ampliación do alumado público da parroquia de Cacheiras
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 21/02)
Ampliación do alumado público na parroquia de Recesende
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ S.L.(Fact. 22/02)
Ampliacións do alumado público na parroquia de Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ S.L. (Fact. 23/02)
Ampliación do alumado público de Luou
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ S.L. (Fact. 24/02)
Ampliación do alumado público de Lucí
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS S.L. (Fact. 40/02)
Confección de ficheiro de basuras
CASER (Recibo 6.754.103)
Seguro resp. civil
GESTORIA DE LA TORRE(Póliza 90056151)
Seguro tractor municipal
GESTORIA DE LA TORRE (Póliza 93043159)
Seguro desbrozadora municipal
ROBERTO JESUS BARCALA FURELOS(Fact. 0003/2002)
Cursos nas piscinas municipais e mantemento das mesmas,mes de xullo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 25/02C)
Certificación nº 1 e liquidación da obra do “Plan Prov. de Obras e
Servicios”, “Acondicionamento e afirmado de pistas en
Ribeira-Cacheiras”

Importe
20358,99€
703,54€
557,96€
111,55€
175,16€
2238,91€
3143,14€
932,06€
3000,15€
707,66€
4200,36€
12524,34€
109,96€
21,56€
12240,70€

29915€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. JOSE MANUEL GASPAR VAAMONDE, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Bouñou, parroquia de Rarís, debendo axusta-las obras ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, non iniciando as mesmas ata presentar
técnicos directores das obras.--------------------------------------------------------------------------------b) A Dª Mª ROSARIO IZQUIERDO GOMEZ, para onstrucción dunha vivenda
unifamiliar na finca nº 1047-1 de Veiga de Cruces, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las
obras ó proxecto presentado, redactado polo arquitecto D. Iago Seara Morales, non iniciando as
mesmas ata presentar técnicos directores das obras.-----------------------------------------------------c) A Dª Mª ESTHER CARRO SEOANE, para construcción dun cerramento con postes e
tela metálica de 80 m/l ó longo da pista, na finca nº 704 de Vilanova, parroquia de Recesende,
sen tratarse de obras de muro de fábrica, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------ Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------

- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desplazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------d) A D. JUAN JOSE GOMEZ ACEVEDO, para construcción dun cerramento con
postes e tela metálica de 26 m/l ó longo da pista, na finca nº 726 de Sto. Domingo, parroquia de
Calo, sen tratarse de obras de muro de fábrica, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuenta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------e) A D. ALFONSO MATOS, para construcción dun cerramento de 28.30 ml, sen
tratarse de obras de muro de fábrica, na finca “Altavista”, parroquia dos Tilos, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias da Consellería de política Territorial,Obras Públicas e Vivenda.
- Contará previamente coa autorización da Demarcación de Estradas da Xunta de
Galicia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------f) A Dª CARMEN MOSQUERA UZAL, para construcción dun cerramento de 105 ml,
sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 1866 de Rúa de Francos, parroquia de Calo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias da Consellería de Cultura para os cerramentos lindantes co
Camiño Portugués de Santiago.------------------------------------------------------------------------------ Tramitará previamente a corrrespondente autorización dese organismo.-------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da pista municipal que non dá fronte ó Camiño
de Santiago.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase a distancia sinalada pola Consellería de Cultura, para o tramo do
Camiño.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contará previamente coa autorización de “Augas de Galicia” referente á canle do
regato existente na zona, retranqueando o cerre á distancia sinalada por este organismo.----------g) A D. ANTONIO CALVO ARGONES, para construcción dun galpón para usos
agrícolas, de 30 m/2, na finca nº 1974 de Rúa de Francos, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 3 mts a lindeiros e 8 mts ó eixe da pista.-------------------------------------- Cumplirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4,00 m, e unha altura máxima de cornixa non

superior a 2,30 m, ámbolos dous parámetros consisderados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30,00 m2.----------------------------------------------------------h) A D. RAMÓN FIGUEROA GARCIA, para retellado da cuberta da edificación de
superficie 110 m2, situada en Regoufe, parroquia de Luou, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.----i) A Dª Mª INÉS LOPEZ BLANCO, para reparación de cuberta do alpendre anexo á
vivenda de 60 m2, situada en Texexe, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.----l) A D. JOSE TEO AMATE, para repara-la cuberta da vivenda de superficie 224 m2,
situada en Pedrouso, parroquia de Cacheiras, debedo realiza-las obras sen modifica-lo volume
actual da vivenda e sen que afecten á estructura da mesma.--------------------------------------------ll) A D. FELIX BUELA GALLEGO, para retellado de vivenda de 70 m2 de superficie,
situada en Casal de Reis, nº7, parroquia de Rarís, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da vivenda, e sen que afecten á estructura da mesma.----------------------------------m) A Dª PAULA RUTH OIGMAN PEREZ, para obras menores de reparación de local
comercial de 38 m2 no edificio As Camelias, en Cacheiras, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- As obras serán de carácter menor e non afectarán a ningunha instalación propia
relacionada coa actividade comercial.----------------------------------------------------------------------- Tramitará previamente a correspondente autorización de apertura, tramitando o
expediente de acordo coa actividade futura, dando cumprimento ás medidas correctoras que
poidan corresponder.------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. JESÚS NAVEIRA PEQUENO, en representación de Dª Babila Villaverde
Barreiro e outros, para segregación da finca situada en Póboa, parroquia de Cacheiras, sinalada
no proxecto de segregación presentado, redactado por D. Jesús Naveira Pequeno, debendo
realiza-la segregación de acordo co proxecto presentado.-----------------------------------------------ñ) A Dª AMALIA MOLDES TEO e D. CELSO BARCALA RODRIGUEZ, para
canalización de augas en Tarrío, parroquia de Recesende, polo tramo indicado na solicitude,
debendoa xusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Intalarase a tubería segundo indicación e condicións técnicas da Consellería de Medio
Ambiente de data 10 de xullo de 2002.--------------------------------------------------------------------o) A “SOCIOS DISTRIBUIDOR AUGAS”, para recebo de caseta do depósito en
Bouñou, parroquia de Rarís, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da caseta,
e sen que afecten á estructura da mesma.------------------------------------------------------------------p) A UNION ELECTRICA FENOSA S.A., para Línea LMTS, CT FIXO, referencia
214001070098, en Fixó-galanas, segundo separata de proxecto adxunto, na parroquia de Calo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- A canalización farase a unha profundidade suficiente para respecta-las obras de
infraestructuras urbanas municipais existentes e pendentes de italar, deixando libre o paso da
canalización de augas residuais, de choiva, auga potable, alumado público, etc., situada polo
borde da beirarrúa indicado no plano de aliñacións oficiais do Concello.----------------------------- Repoñerase o pavimento e beirarrúa en perfectas condicións.-------------------------------- Aportará aval por importe de 1000 euros, para responder das obras de reposición de
firme.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cumprirá as condicións da autorización da Consellería de Industria e Comercio, e da
Demarcación de Estradas do estado para a N-550.-------------------------------------------------------q) A UNION ELECTRICA FENOSA S.A., para Línea LMTS, CT Fontana -CT Urb. Os
Carballos, referencia 218302010003, en Montouto, segundo separata de proxecto adxunto,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:.------------------------------------------------------- A canalización farase a unha profundidade suficiente para respecta-las obras de
infraestructuras urbanas municipais existentes e pendentes de instalar, deixando libre o paso á
canalización de augas residuais, de choiva, auga potable, alumado público, etc., situada polo
borde da beirarrúa indicado no plano de aliñacións oficiais do concello.----------------------------- Intalará unha tubería de 315 mm de diámetro paralela á instalación solicitada nos
cruces con acceso a outros viais que acceden á C-541.--------------------------------------------------- Repoñerase o pavimento e beirrúa en perfectas condicións.---------------------------------- Aportara aval por importe de 3000 euros, para responder das obras de reposicón de
firme.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as condicións da autorización da C.P.T.O.P.V.------------------------------------r) A REPSOL BUTANO S.A., para instalación dun depósito de GLP de 10000l,
soterrado, en Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado por D. Miguel Pérez Real,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
correctoras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------s) A Dª Mª TERESA NOENLLE COVAS E OUTRO SC, para acondicionamento de
local para café-bar-pastelería no baixo e sotarrego da vivenda unifamiliar existente en Igrexa,
parroquia de Calo, debendo executa-la obra de acordo co proxecto técnico presentado e anexos,
segundo expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------t) A D. MIGUEL A. SALGUEIRO, para construcción dun cerramento de 20 ml, sen
tatarse de obras de muro de fábrica, con postes e alambre, na finca nº 314 de Cerdeira, parroquia
de Vilariño, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts o eixe da vía pública, situando a base dos postes á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre contruido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------u) A D. JESUS MUNIN ESTEVEZ, para retellado da edificación de 40 m/2, situada na
finca nº 177 de Tribaldes, parroquia de Baamonde, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----------------------v) A D. PEDRO PEREZ VEREZ, para retellado da vivenda unifamiliar de 100 m/2,
situada no solar nº 54 da urbanización dos Tilos, parroquia de San Francisco de Asís, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------x) A D. FERNANDO SUAREZ PEREZ, para limpeza e recubrimento con pedra nas
fachadas frontal e posterior de 90m/2, en Casaldomiro, parroquia de Recesende, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á
estructura da mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------

z) A D. ANTONIO POSSE PEÑA, para limpeza e recubrimento con pedra nas fachadas
frontal e posterior de 90m/2, en Casaldomiro, parroquia de Recesende, debendo realiza-las
obras sen modifica-lo volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da
mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------aa) A D. JESUS NAVEIRA PEQUENO, en nome de D. Jesús Constantino López
Guerra e outro, para segregación da finca nº 546 do plano de concentración parcelaria da
parroquia de Recesende, situada no núcleo da Pedra, debendo efectua-la segregación de acordo
do proxecto presentado.--------------------------------------------------------------------------------------ab) A Dª Mª JOSE IGLESIAS VALIÑO, para corte na pista de Chaves a Lucí, á altura
da súa vivenda, para realizar acometida de alcantarillado e augas pluviais, en Chaves nº 9,
parroquia de Lucí,debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------------- Executarase de acordo coas indiciacións da compañía adxudicataria da rede de
saneamento e pluviais, facendo a mesma con sistema separativo.-------------------------------------- Reporá o firme en perfectas condicións e situará a canalización a unha profundidade
mínima de 80 cm, para evitar molestias á maquinaria de obras públicas.------------------------------ Aportará aval por importe de 150 euros, para facer fronte ós posibles danos
ocasionados no pavimento e vías públicas.----------------------------------------------------------------4.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.-Visto o expediente
tramitado a instancia de Dª ANGELICA BLANCO FERNANDEZ, veciña de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a TENDA DE
MOBLES E COMPLEMENTOS DE DECORACIÓN no lugar de Cacheiras (Urb. Las Palomas,
baixo), parroquia de Cacheiras deste concello.------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5.-CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de CENTRO DE XARDINERÍA MONTOUTO, S.C., nº 2887 de data 30-08-2002, no
que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a CENTRO DE XARDINERÍA, situado
en Montouto-Cacheiras, do que era titular “BONSAI CENTER, S.L. “, que fora absorvido por
“JARDIN CORUÑA S.L. “polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a
primitiva licencia.---------------------------------------------------------------------------------------------6.-LICENCIA DE VADO.- Visto escrito da COMUNIDADE DE PROPIETARIOS
DA URBANIZACIÓN AS TORRES, núm. 2909, de data 6/09/02, no que solicita licencia para
instalar un sinal de vado diante do portal do garaxe da urb. As Torres, situado en Cacheiras, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia que solicita, debendo
aboa-las taxas correspondentes, que ascenden á cantidade de tres euros con un céntimos anuais,
sen o que esta licencia non surtirá ningún efecto.----------------------------------------------------------

7.-CERTIFICACIÓN DE OBRAS.-Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-la seguinte certificación de obra:--------------------------------------------------------a) Certificación nº1 e liquidación da obra “Acondicionamento e afirmado de pistas en
Ribeira (Cacheiras)”, dentro do “Plan Provincial de Obras e Servicios 2002”, asinada polo
Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de vintenove mil novecentos quince
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
corenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 30 DE SETEMBRO DE 2002.--------------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a trinta de
setembro de dous mil dous.---------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión ordinaria convocada para este
D. Manuel R. Cajaraville Campos
día.--------------------------------------------------------D. Urbano Ouro Calvelo
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Ramón Fernández Fernández
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Proveedor e concepto
G.S.T. (Fact. A01/179)
Suministro e instalación de equipamento técnico para a sala de control e
locutorio da radio municipal de Teo, ano 2002
CORREOS (Fact. C020093015)
Facturación correspondencia municipal,maio de 2002
CORREOS (Fact. C020114827)
Facturación correspondencia municipal, xuño de 2002
CORREOS (Fact. C020136397)
Facturación correspondencia municipal, xullo de 2002
CORREOS(Fact. C020157263)
Facturación correspondencia municipal, agosto de 2002
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 192/02)
Servicio co seu taxi de Reis a Conxo e ó Clínico
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 202/02)
Servicio co seu taxi de Reis ó Clínico
JULIO HERBELLA ALVAREZ (Fact. 203/02)
Servicio co seu taxi de Ramallosa ó Hospital Clínico e a Foz
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 204/02)
Servicio de Calo a Ramallosa e a Coruña
OBRAS Y EDIFICACIÓNES SEIXO, S.L. (Fact. 0069/02)
Cettificación nº UN e UNICA da obra “Saneamento en Campos”
LUIS BUSTELO E OUTROS

Importe
3005,06€

470,82€
269€
320,79€
172,36€
36€
28€
150€
90€
24400€
230€

Orde
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)

Proveedor e concepto
Traballos de limpeza de maleza en Balcaide
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L.(Fact. 250/02)
Productos para depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 251/02)
Productos para depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 252/02)
Productos para depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L.(Fact. 268/02)
Productos para depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 269/02)
Productos para depart. de Servicos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 270/02)
Productos para depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact.271/02)
Productos para depart. de Servicios Sociais
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L.(Fact. A 703)
Materiais para obras municipais
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 15/02)
Traballos de carpintería en colexio da Ramallosa
SEUR (Fact. 0003266)
Envíos a diversas administracións
SEUR (Fact. 0004388)
Envío a diversas administracións
LUIS MOSQUERA FERRO (Fact. 001213)
Viaxe co seu taxi desde Reis a Hospital Gil Casares
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 25/02)
Colocación de megafonía en “Festa da Nai”
ILUMINACIONES SOUTO S.L. (Fact. 26/02)
Colocación de megafonía en “Festa do cabalo”
ILUMINACIONES SOUTO S.L. (Fact. 27/02)
Colocación de megafonía en “Festa da Terceira Idade”
ILUMINACIONES SOUTO S.L. (Fact. 28/02)
Colocación de megafonía en clausura de piscina dos Tilos
ILUMINACIONES SOUTO S.L. (Fact. 29/02)
Colocación de megafonía en clausura da piscina de Luou
PILAR MENDOZA REY
Limpeza en local, meses de marzo a setembro
EL CORREO GALLEGO (Fact. P 209.035)
Anuncio xuiz de paz
EL CORREO GALLEGO (Fact. P 210.062)
Anuncio Concurso de Cabalos
GRAFINOVA, S.A. (Fact. 200460)
Material de oficina
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10009423)
Realización de trámites administrativos
E.S. PONTEVEA(Fact. 0022764)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA(Fact. 0022774)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA(Fact. 101Z)
Aceite para vehículos municipais
VSM CANON (Fact. ST/005925)
Materiais de oficina para xulgado de paz
PURA TORRES MAGARIÑOS(Fact. 019/002)
Recordos protocolarios

Importe
203,97€
325,64€
623,76€
139,87€
81,67€
59,77€
100€
101,87€
2092,44€
50,39
32,45€
24€
871,47€
1080,62€
871,47€
522,88€
557,73€
420,71€
111,55€
349,16€
6187,39€
386,28€
33€
32€
24,40€
174,32€
52,31€

Orde
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)

Proveedor e concepto
PURA TORRES MAGARIÑOS (Fact. 20/002)
Platos conmemorativos para festas municipais
PURA TORRES MAGARIÑOS(Fact. 021/002)
Platos e regalos conmemorativos para festas municipais
TRAPSA, S.A.(Fact. 391)
Bonobús
E.S. PONTEVEA(Fact.0022659)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA(Fact. 113Z)
Aceite para vehículos municipais
COMERCIAL AGRIVAMA S.L. (Fact. 3904)
Desbrozadora para tractor municipal
INFANTILANDIA, S.L. (Fact. 00181)
Montaxe de hinchables acuáticos na clausura das piscinas municipais
ARANZADI (Fact. 2000815118)
Libros de consulta
ARANZADI(Fact. 2000855350)
Libros de consulta
ZETA MAGAZINE, S.L. (Fact. 38222)
Inserción de anuncio en xornal
GESTETNER(Fact. 3828270)
Materiais de oficina
CORZAN S.L. (Fact.03/000636/A)
Productos de limpeza
LA VOZ DE GALICIA(Fact. P02/14732)
Inserción de anuncio
JOSE VALES MOSQUERA (Fact. 46)
Augas para pleno do 30-08-02
JOSE VALES MOSQUERA (Fact. 47)
Augas para charla de Concentración Parcelaria
DONADO CAMPOS S.L. (Fact. 1387/02)
Bonobús, mes de agosto
PARROQUIA DE S. FCO. DE ASIS DOS TILOS (Fact. 2002/3)
Luz e calefacción da gardería e axencia de lectura
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 150/02)
Reparación xogos parque infantil de Tribaldes
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 151/02)
Valado de madeira para zona de Raxó
COMERCIAL SILVA SANTIAGO, S.L. (Fact. 02/1398)
Material para obras municipais
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 238/02)
Servicio ó campamento de Ribadeo
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 239/02)
Bonobús 3ª idade, mes de agosto
TALLERES FERNANDEZ, S.L. (Fact. 202186)
Alquiler de vehículo de incendios, 16-07-02 a 16-08-02(Cuadrilla 1)
TALLERES FERNANDEZ, S.L (Fact. 202187)
Alquiler de vehículo de incendios, 16-07-02 a 16-08-02(Cuadrilla 2)
TALLERES FERNANDEZ S.L. (Fact. 202465)
Alquiler de vehículo de incendios, 16-08-02 a 16-09-02 (Cuadrilla 1)
TALLERES FERNANDEZ S.L. (Fact. 202466)
Alquiler de vehículo de incendios, 16-08-02 a 16-09-02 (Cuadrilla 2)
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS, S.L. (Fact. 41/02)
Dixitalización de arquivo catastral
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS, S.L. (Fact. 42/02)

Importe
1428,6€
5165,45€
381,25€
71,90€
26,50€
13131,20€
1392€
293,95€
204,88€
537,08€
183,28€
267,26€
1160€
15€
13,50€
195,50€
563,27€
2089€
1751,60€
20,39€
578,78€
188,21€
906,33€
906,33€
906,33€
906,33€
5993,12€
5173,58€

Orde
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)

Proveedor e concepto
Confección de ficheiro físico das altas e dixitalización
PEYCAR S.L. (Fact. 5614)
Roupa para persoal de incendios
PEYCAR S.L. (Fact. 5615)
Roupa policía local
REXISTRO DA PROPIEDADE DE PADRÓN(Minuta 2922)
Inscripción de finca
REXISTRO DA PROPIEDADE DE PADRON(Minuta 2921)
Inscripción de finca
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE (Fact. 16/02)
Traballos de carpintería en colexio dos Tilos
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/2231)
Reparacións en colexios, edificio do xulgado e centro da 3ª idade
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/2239)
Reparacións en escolas, áreas recreativas de Carballal e Mouromorto,
garderías e fonte de Carballal

Importe
1751,37€
244,93€
70,63€
209,03€
4381,32€
3360,50€

3964,68€

3.-CERTIFICACIÓN DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-la seguinte certificación de obra:--------------------------------------------------------a) Certificación UNICA da obra “Saneamento en Campos”, dentro do “Plan Provincial
de Obras e Servicios 2002”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por
importe de vintecatro mil catrocentos euros.--------------------------------------------------------------4.- CAMBIOS DE TITULARIDADE.----------------------------------------------------------a) Dada conta de escrito de Dª ISABEL DE LA CONCEPCIÓN MILLARES
BASADRE, nº 3013 de data 24-09-02, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento
dedicado a Centro de Estudios situado nos locais nº 57 e 58 do centro comercial dos Tilos, do
que era titular Dª. Isabel Jurjo Rodríguez, polo que solicita o cambio de titularidade do citado
esta- blecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de
titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a
primitiva licencia.---------------------------------------------------------------------------------------------b) Dada conta de escrito de D. EMILIO FRAGA BERMUDEZ, nº 2970 de data
18-09-02, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Restaurante situado en
Montouto-Cacheiras, do que era titular D. José Antonio Calvín Méndez, polo que solicita o
cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------5.- SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.-Vistos os informes emitidos polo
departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª.
DOLORES BREA MARTÍNEZ, a cal deberá aportar 28,85 euros mensuais para o citado
fin.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.-RENOVACIÓN DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVALIDOS.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e
demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle a renovación da tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª Eva Mª
Lueiro Villar, non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-------------

7.-PROXECTO DE INICIATIVA DE EMPREGO LOCAL (ILES) E
INICIATIVAS DE EMPREGO RURAL (IER).------------------------------------------------------Vista a solitude presentada por “STEL PRODUCCIONES S.L.”(en constitución) na que
solicitan informe de valoración positiva, así como aportación do Concello, necesarios para
solicita-la precalificación de dita empresa como de “Inicitiva local de emprego” da Consellería
de Familia.------------------------------------------------------------------------------------------------------Vista a orde de 29 de abril de 2002, da Consellería de Familia e Promoción do Emprego,
Muller e Xuventude, pola que se regula o réxime e convocatoria de axudas e subvencións ás
empresas cualificadas como iniciativas locais de emprego ou como iniciativas de empresa rural
DOGA nº 89 de 9 de maio, así como o Decreto 9/2000, de 12 de xaneiro, polo que se regulan as
iniciativas de emprego e as súas clases, así como o procedemento para a súa cualificación e
inscripción
rexistral.-------------------------------------------------------------------------------------------Tendo en conta que o artigo 2b) de Orde 9/2000 establece que “entenderase que unha
administración apoia o proxecto cando poña ó dispor do promotor a achega de recursos
económicos e/ou materiais, tales como infraestructura ou servicios que favorezan a posta en
práctica e/ou xestión do negocio”.--------------------------------------------------------------------------Tendo en conta que o artigo 4.2 establece que “ a administrción deberá emitir informe
razoado e documentado sobre a viabilidade do proxecto empresarial, detallando os aspectos
técnicos de producción e comercialización, así como a valoración sobre as distitas fontes de
financiamento do proxecto”, informe que será potestativo cando sexa unha administración local
de carácter territorial.-----------------------------------------------------------------------------------------Visto o informe emitido polo Técnico Local de Emprego ó respecto, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda:------------------------------------------------------------------------1.- Presta-la súa aprobación ó informe emitido polo técnico local de emprego sobre a
valoración positiva da iniciativa local.---------------------------------------------------------------------2.- Aproba-la participación do concello na iniciativa do seguinte xeito:---------------------- Apoio na xestión administrativa da nova empresa e nas xestións para asegurarse
do cumprlimento da normativa na sede social a adquirir pola nova empresa.------------------------- Colaboración dos técnicos municipais na tramitación de permisos e licencias
municipais.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Adecentamento e adecuación dos accesos á sede da citada empresa.--------------Este acordo materializarase unha vez acreditada polo interesado a calificación referida
pola Consellería de Familia e Promoción de Emprego, Muller e Xuventude, así como o número
de traballadores afectos á actividade.-----------------------------------------------------------------------8.-COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA A GARDERÍA INFANTIL
MUNICIPAL DE CALO.- Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acordou adxudicarlle a “Gallega de mobiliario S.L.”, o equipamento da gardería
infantil de Calo, por un importe de trinta mil cincuenta euros(IVE incluido).-----------------------9.- SUBVENCIÓN A VECIÑOS DE RIBEIRA-REIS.- Visto o escrito presentado por
oito veciños de Ribeira-Reis, usuarios da traída de augas do mencionado lugar, con nº de
rexistro de entrada 3053 e data 30-09-02, relativo ó estado de deterioro das casetas de
distribución de augas, sendo necesaria a súa reparación. Vendo que tamén ó concello é usuario

desa traída de augas, e a necesidade da reparación plantexada, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda a concesión dunha axuda de 1556 euros para o citado fin.-------------------10.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 16 DE OUTUBRO DE 2002.
Na casa do concello de Teo, a dezaseis de outubro de dous
mil dous.---------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde,
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez. D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira
convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de
Concelleiros:
cinco dos seus membros que a compoñen e que se citan na
D. Antonio Castroagudín
marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria
Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos convocada para este día.---------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D. Ramón
D. Urbano Ouro Calvelo
Fernández Fernández.------------------------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Secretario:
Naveira Vázquez.-----------------------------------------------D. Jesús Naveira Vázquez.
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de
seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos
na seguinte -----------------------------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

Proveedor e concepto
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 210/02)
Servicio co seu taxi de Calo a Santiago e Ramallosa, para departamento
de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 214/02)
Servicio co seu taxi de Insua a Hospital Clínico, para departamento de
servicios sociais
AULA 25-SALVADAS(Fact. 854-1)
Materiais para gardería municipal
GALICON(Fact. 141/02)
Máquina de plastificado
GALICON (Fact. 149/02)
Materiais de oficina
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L.(Fact. 54/02)
Traballos de pintura en centro cultural de Teo
COPY ESTUDIO S.L. (Fact. 001944)
Copias de planos
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01401/02C)
Materiais para obras municipais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01309/02H)
Materiais para obras municipais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01491/02C)
Materiais para obras municipais

Importe
15€

18€

2477,05€
1045,75€
148,60€
6351€
11,99€
29,74€
390,13€
335,82€

Orde
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)

Proveedor e concepto
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01492/02C)
Materiais para obras municipais
GESTETNER (Fact. 2823847)
Reparación fax municipal
GESTETNER(Fact. 3836658)
Materiais de oficina
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A781)
Materiais para obras municipais
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 797)
Materiais para obras municipais
GESTORIA DE LA TORRE, S.L.(Fact. 10010687)
Traballos realizados para o concello
CEMIGA(Fact. 009-00000186)
Mantemento fotocopiadora do concello
INSA, S.L. (Fact. 514/02)
Desratización
MUNDOCOPY( Fact.4533)
Materiais de oficina
MUNDOCOPY (Fact. 4635)
Materiais de oficina
MUNDOCOPY (Fact. 4634)
Materiais de oficina
MUNDOCOPY (Fact. 4633)
Materiais de oficina
MUNDOCOPY (Fact. 4632)
Materiais de oficina
BRAXECO, S.L. (Fact. 02/2299)
Materiais de oficina
EUREST SCOLAREST(Fact. CO230383)
Comida 24-08-02 (Campamento de verán municipal)
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 324/2002)
Carteis e trípticos
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 336/2002)
Billetes de bonobús
JOSE VALES MOSQUERA (Fact. 48)
Consumiciones reparto de alimentos
JOSE VALES MOSQUERA (Fact. 49)
Pinchos inauguración aula de informática
PROSEGA, S.A.(Fact. 02/013007)
Mantemento alarma
COREGAL(Fact. S02/0302)
Recollida de papel e cartón, mes de setembro
YESOS CAMPOS, S.L.(Fact.153)
Traballos en centro da 3ª idade
YESOS CAMPOS, S.L.(Fact. 159)
Traballos en centro da 3ª idade
CARPINTERÍA SANROFER, S.L. (Fact. 152)
Reparacións en parques infantís de escolas
CENTRO DEPORTIVO, S.L. (Fact. 3/0085)
Medallas para competicións deportivas
EXPRES DE VEA S.L. (Fact. 159/02)
Servicio de transporte para a Festa da Nai 2002
EXPRES DE VEA, S.L. (Fact. 160/02)
Servicio de transporte para campamento de Ribadeo
EXPRES DE VEA, S.L. (Fact. 161/02)

Importe
150,07€
72,16€
183,28€
315,25€
533,73€
219,24€
134,05€
169,42€
140,59€
19,04€
216,60€
148,41€
227,99€
1385,74€
741,88€
664,72€
213,20€
8,40€
133,75€
62,74€
599,64€
476,16€
190,33€
3410€
469,80€
1460,55€
262€
1460,55€

Orde
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)

Proveedor e concepto
Servicio de transporte para Romaría da 3ª Idade 2002
VALDES NUÑEZ S.L. (Fact. 68/02)
Combustible para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ S.L. (Fact. 415/02)
Combustible para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ S.L. (Fact. 463/02)
Combustible para vehículos municipais
MANUEL VALIÑO CALO (Fact. A/241)
Materiais para obras municipais
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 271/02)
Transporte alumnos de ASPAMITE, mes de setembro
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 289/02)
Bonobús 3ª Idade, mes de setembro
DEPORTEGESTION(Fact. 28/2002)
Servicios pretados en actividades deportivas, mes de agosto
DEPORTEGESTION (Fact. 29/2002)
Servicios prestados para campamento , agosto de 2002
DEPORTEGESTION(Fact. 30/2002)
Servicios prestados en actividades deportivas, mes de setembro
HEDEGASA S.L. (Fact. 51/02)
Bonobús pensionistas
GRAFINOVA, S.A.(Fact.200563)
Materiais de oficina
CADENA COPE (Fact. 042-02-00675)
Emisión de programa radiofónico
THYSSENKRUPP ELEVADORES (Fact. 4.967.077)
Mantemento de ascensor do centro da 3ª idade
E.S. PONTEVEA(Fact. 0022686)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA(Fact. 0022687)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA (Fact. 128Z)
Recambios para vehículos municipais
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO S.L. (Fact. FV021207)
Kit de telefonía para furgoneta municipal
MULTIOCIO GALICIA S.L.(Fact. 347/02)
Productos para piscinas municipais
GALICON(Fact. 104/02)
Materiais de oficina
TALLERES MOSTEIRO (Fact. 2322)
Reparar remolque furgoneta municipal
TALLERES MOSTEIRO (Fact. 2323)
Rodamentos formigoneira
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2324)
Reparación de vehículo municipal
TALLERES MOSTEIRO (Fact. 2325)
Cambio de aceite furgoneta municipal

Importe
17€
55.92€
441,38€
382,07€
1215,40€
189,06€
3137,28€
4321€
3137,28€
1560,72€
305,37€
348,59€
308,08€
23€
101€
13,25€
58,50€
1251,64€
16,73€
46,40€
135,26€
97,30€

30,16€

bq)

TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2326)
Reparacion de vehículo municipal

896,10€

br)

GALLEGA DE MOBILIARIO, S.L. (Fact. P16297)

30050€

Equipamento de gardería municipal de Calo

3.-SOLICITUDE
DE
TARXETA
DE
ESTACIONAMENTO
PARA
MINUSVALIDOS.- Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e
demais documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, acorda non concede-la tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Javier
Iglesias Sánchez, por non cumpli-los requisitos necesarios segundo o baremo da Consellería de
Asuntos Sociais.-----------------------------------------------------------------------------------------------4.- ADIANTO DE SUBVENCIÓN.-A Comisión de Goberno, por unanimidade dos
asistentes, visto o escrito presentado polo “Club Deportivo Santos”, solicitando un adianto de
450 euros, acorda acceder á petición feita, relativa ós gastos ocasionados polo desplazamento
dos xogadores do equipo ás diversas competicións.------------------------------------------------------5.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
vinte minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 21 DE OUTUBRO DE 2002.----------------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vinteun de outubro de dous
mil dous.-------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr. Alcalde,
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en primeira
D. Armando U. Blanco
convocatoria a Comisión de Goberno, coa asistencia de
Martínez.
cinco dos seis membros que a compoñen e que se citan na
Concelleiros:
marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria convocada
D. Antonio Castroagudín
para este día.---------------------------------------------------------Valladares
Escusou a súa asistencia o concelleiro D. Urbano Ouro
D. Manuel R. Cajaraville
Calvelo.--------------------------------------------------------------Campos
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Ramón Fernández Fernández
Naveira Vázquez.---------------------------------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de
Secretario:
seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na
D. Jesús Naveira Vázquez.
seguinte---------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
l)

Proveedor e concepto
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2347)
Reparación de furgoneta municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2351)
Reparación de remolque municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2357)
Revisión e pezas de furgoneta de protección civil
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2368)
Reparación de tractor municipal
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA(Fact. 277)
Productos para departamento de servicios sociais
OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. (Fact. 0135/02)
Certificación 5ª da obra “Construcción da gardería de Calo
(Fases II e III)”
SEUR(Fact. 0004913)
Transporte de documentos a distintas entidades
RETEVISION(Fact. TE8016689)
Conexión a Internet
VSM CANON(Fact. CO/006034)
Mantemento fotocopiadora
MARLO, S.C. (Fact. 147)
Construcción e instalación de marquesiña

Importe
358,17€
32,19€
233,23€
96,28€
112,60€
4167,08€

21,66€
105,56€
124,65€
3311,58€

Orde
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)

Proveedor e concepto
COREGAL (Fact. S02/0240)
Recollida de papel e cartón, mes de xullo
GALICON(Fact. 152/02)
Materiais de oficina
CORREOS(Fact. C020176484)
Facturación de correspondencia municipal, mes de setembro
GAS NATURAL (Fact. HH20080986)
Combustible para polideportivo dos Tilos
BRAXECO, S.L. (Fact. 02/2461)
Deshumidificador para dependencias municipais
PREVISION ESPAÑOLA(Recibo nº 111676500)
Seguro da antiga consistorial
TELEFONICA
Recibo de móbiles municipais
TELEFONICA
Recibo de teléfono da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo teléfono centro médico de Pontevea
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Conexión Internet
A Dª INES JURGO E Dª Mª CARMEN HERMIDA
Suplido por gastos en excursión a Madrid
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de teléfono de centro médico de Cacheiras
TELEFONICA
Recibo de teléfono da policía local
GALLEGA DE MOBILIARIO S.L. (Fact. P16299)
Equipamento da gardería infantil de Calo

Importe
500,51€
87€
291,97€
25,88€
344,84€
202,07€
710,39€
1072,06€
37,17€
19,44€
32,48€
65,02€
138,04€
22.86€
23,61€
44,87€
141,51€
3005,67€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. ENRIQUE PEROL RAMA, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Insua, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Fco. Fernández
Echevarría, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- A fosa séptica situarase a unha distancia mínima de 5,00 m ó linde da parcela.----------b) Á “COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO EDIFICIO 5B DA RÚA
LOUREIRO-OS TILOS”, para colocación dun ascensor, segundo proxecto técnico redactado
polo arquitecto D. Ramón Blas Tojo Ferrero, debendo contar coas autorizacións previas da
normativa sectorial e debendo executarse de acordo co proxecto presentado.-----------------------c) A D. JACOBO GOMEZ RAÑA, para construcción de galpón de 30 m/2, en Solláns
nº 7, parroquia de Calo, debendoa xusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------

- Retranquerase 3 mts a lindeiros e 8 mts ó eixe da pista.--------------------------------------- Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T., que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4.00 m e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2.30 m, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30.00 m2.----------------------------------------------------------d) A D. JOSE FRANCISCO DUARTE, para construcción dun galpón para usos
agrícolas de 30 m/2, na finca de Seixos, parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 3 mts a lindeiros e 8 mts ó eixe da pista.-------------------------------------- Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4.00 m e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2.30 m, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30.00 m2.----------------------------------------------------------e) A Dª AMELIA NOYA ALVAREZ, para construcción de galpón para usos agrícolas
de 30 m/2, na finca nº 548 de Adrán, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase 3 mts a lindeiros e 6 mts ó eixe da pista.-------------------------------------- Cumprirán as condicións das Normas Subsidiarias referentes a edificacións adxectivas,
para solo Non Urbanizable N.T. (G-2), que serán exclusivamente de planta baixa, cunha altura
máxima absoluta ata o cumio non superior a 4.00 m e unha altura máxima de cornixa non
superior a 2.30 m, ámbolos dous parámetros considerados particularmente respecto a calquera
punto das rasantes perimetrais da propia edificación adxectiva, cunha ocupación máxima de ata
un 2% da parcela neta e un límite de 30.00 m2.----------------------------------------------------------f) A D. JOSE ANTONIO CARREIRA RIAL, para retellado de cuberta de 74 m/2 e
ampliación de 7 ocos de ventá, en Pite nº 15, parroquia de Lucí, debendo realiza-las obras sen
modifica-lo volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.----g) A D. JOSE GARCIA ALVELO, para retellado de cuberta de 150 m/2 en Fixó,
parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación, e sen
que as obras afecten á estructura da mesma.---------------------------------------------------------------h) A D. JOSE MANUEL NEGREIRA CAAMAÑO, para retellado de cuberta de 120
m/2, en “A Lomba”-Solláns, parroquia de Calo,debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-------------------i) A Dª ESTHER SANCHEZ LANDEIRA, para construcción dun cerramento, que por
tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado polo arquitecto D.
Ambrosio Bouzas Doval, na finca nº 358 de Ribeira, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.--------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirán as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe da vía pública, situando a base do muro á

mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, enchendo o treito
exsitente entre o firme da pista e a cuneta con zahorra compactada.----------------------------------- Contará previamente coa autorización de Augas de Galicia.---------------------------------l) A D. VICTOR M. JIMENEZ PAZOS, para construcción dun cerramento de 67 ml, sen
tratarse de obras de muro de fábrica, nas fincas 1144 e 1145 de Texexe, parroquia de Calo, e
construcción de rampa de 5.00 m, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños) das citadas Normas.-- O cerre retranquearase 5.00 mts ó eixe das pistas públicas cun ancho igual ou superior
a 6 m e a 4.00 m do eixo do camiño con ancho inferior ós 6.00 m, situando a abse dos postes á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.----------------------------------------------------------------- A rampa situarase o máis separada do eixe da pista, pegada ó cerre, e instalarase unha
tubería de 40 cm de diámetro, con pavimento superior situado á mesma cota que a capa de
rodadura actual da pista.--------------------------------------------------------------------------------------ll) A Dª ISABEL D. FERNÁNDEZ FRAMIL, para construcción dun cerramento de 140
ml, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 1424 situada en “Areeira”, Balcaide,
parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xenéricas(camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 4.00 mts. ó eixe das pistas públicas, situando a base dos postes
á mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.----------------------------------------------------------------m) A Dª CARMEN SIGÜEIRO SANCHEZ, para construcción dun cerramento de 50
ml, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca 720 situada en Ribeira, parroquia de Reis,
ó pé da estrada C-541, debendo axuista-las obras ás seguintes condicións:--------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as condicións da autorización do Servicio Provincial de Estradas, emitido o
22 de xullo do 2002, situando o cerre a unha distancia mínima de 10 m desde o eixe da estrada
C-541.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. JOSE LOPEZ CARRO, para construcción dun cerramento de 190 ml, sen
tratarse de obras de muro de fábrica, na finca de 1933 e 1934, situadas en Faramello, parroquia
de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xenéricas(camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base dos postes á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.----------------------------------------------------------------ñ) A D. JOSE SANTIAGO BOUZAS LOUZAO, para segregación da finca nº 690 do
plano de concentración parcelaria de Reis, situada en Ferreiriño, segundo proxecto redactado

pola técnica Dª Mª José Bouzas Louzao, debendo axusta-las obras ó proxecto presentado,
contando previamente coa autorización de Estructuras Agrarias.--------------------------------------o) A D. JESUS NAVEIRA PEQUENO, en representación de Dª VICTORIA MIRAS
PITE, para segtregación da finca nº 1219 do plano de concentración parcelaria da parroquia de
Cacheiras, situada en Guldrís, segundo proxecto redactado polo técnico D. Jesús Naveira
Pequeno, debendo axusta-la división ó proxecto presentado.-------------------------------------------p) A D. RAMON IGLESIAS PEDRIDO, para unión e posterior segregación das fincas
nº 954,953 e 952 do plano de concentración aprcelaria da parroquia de Calo, en Casal, segundo
proxecto redactado polo técnico D. Alejandro Iglesias Grela, debendo axusta-la división ó
proxecto presentado.------------------------------------------------------------------------------------------q) A D. ALBERTO ARCE ARCE, para ampliación do portal de acceso á finca, situada
na Pedra, parroquia de Recesende, engadindo tres metros de tubo na cuneta, debendo instalar
unha arqueta con reixa, e colocaranse tubos de 40 cm de diámetro, situando o pavimento á
mesma cota que a capa de rodadura existente.------------------------------------------------------------r) A D. JOSE ABRAHAM MONTES NOGUEIRA, para colocación de dous tubos na
entrada da finca nº 28 de Castres, parroquia de Oza, debendo instala-los tubos de 40 cm de
diámetro o máis separados posible do eixe da pista pública, non podendo superar 6.00 m de
largo sen instalación dunha arqueta con reixa practicable.----------------------------------------------s) A D. JESUS VIGO TARRIO, para colocación de tubos de augas pluviais pola cuneta
do camiño, cun pozo e arqueta de 30 ml, en Castres, parroquia de Oza, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Intalaranse tubos de 40 cm de diámetro o máis separada posible do eixe da pista
pública, a unha profundidade suficiente, para conexión das pluviais da zona e reforzando a parte
superior dos mesmos con formigón para evitar roturas por paso do tráfico rodado.----------------- Contará coas autorizacións da normativa sectorial correspondente.------------------------- Aportará aval por importe de 150 euros para responder ós posibles danos ocasionados
nas vías públicas.----------------------------------------------------------------------------------------------t) A D. ANTONIO GONZALEZ RAVIÑA, para recheo na finca nº 35 de Reboredo,
parroquia de Baamonde, aportando 50 m/3 de terras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contará previamente coa autorización de Augas de Galicia e demais normativas
sectoriais aplicables.------------------------------------------------------------------------------------------- Respectará o sistema de drenaxe de solos e calidade dos mesmos.-------------------------- Aportará aval por importe de 150 euros para responder dos posibles danos en vías
públicas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------u) A D. JOSE ANTONIO VILLANUEVA GONZALEZ, para axardinamento interior da
finca nº 0-3 da urbanización S. Sadurniño, aportando 30 m/2 de terra, debendo realiza-las obras
sen que afecten ós lindes da parcela.----------------------------------------------------------------v) A D. MIGUEL AGUILAR ALFONSO, para acondicionamento de local para
cafetería, en Montouto-Cacheiras, edificio “Residencial Fontana”, segundo proxecto técnico
redactado polo técnico D. Francisco Márquez Taín, debendo executa-las obras de acordo co
proxecto presentado, e cumprindo as condicións do informe da Consellería de Medio Ambiente
de data 9 de outubro de 2002.-------------------------------------------------------------------------------x) LICENCIA DE VADO.- Visto escrito de D. Manuel Ginarte Cabada , nº 3257 de data
28-10-02, no que solicita licencia para instalar un sinal de vado permanente diante da entrada ós
garxes do “Edificio Durán”, parroquia de Cacheiras, a Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acorda concederlle a licencia que solicita, debendo aboa-las taxas

correspondentes, que ascenden á cantidade de tres euros anuais, sen o que esta licencia non
surtirá ningún efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------4.- CERTIFICACION DE OBRAS.-Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-la seguinte certificación de obra:--------------------------------------------------------a) Certificación nº CINCO E LIQUIDACIÓN(Fase II e III) da obra “Construcción de
gardería infantil de Calo”, asinada polo Técnico Director D. Enrique Eijo Blanco, por importe
de catro mil cento sesenta e sete euros con oito céntimos.----------------------------------------------5.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.-Visto o informe do Técnico
Municipal e demais documentos obrantes no expediente, acórdase conceder a D. JOSE
MANUEL SUAREZ PEÑARANDA, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a
vivenda unifamiliar contruida en Espasande, parroquia de Luou, segundo obras executadas en
base á licencia municipal número 1/96, de data 08/01/96, (a nome de Dª Cristina Sanmartín
Veiga).----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.-SOLICITUDE
DE
SUBVENCION
PARA
A
PRORROGA
DE
CONTRATACION DO TECNICO LOCAL DE EMPREGO.- A comisión de goberno, por
unanimidade, acordou solicitar da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e
Xuventude, ó abeiro da Orde de 26 de setembro de 2002 pola que se regulan axudas e
subvencións para a contratación de técnicos locais de emprego no ámbito da colaboración da
devandita Consellería e as entidades locais a través de programas de cooperación, unha
subvención de 27045,55 euros para a prórroga da contratación do técnico local de emprego, para
o cal se aprobou o conseguinte proxecto.------------------------------------------------------------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
vinte minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 4 DE NOVEMBRO DE 2002.--------------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a catro de novembro de dous
SEÑORES ASISTENTES:
mil dous.-----------------------------------------------------------Alcalde-Presidente:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
D. Armando U. Blanco
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
Martínez.
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
Concelleiros:
asistencia dos seis membros que a compoñen e que se citan
D. Antonio Castroagudín
na marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria
Valladares
convocada para este día.-----------------------------------------D. Manuel R. Cajaraville
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
Campos
Naveira Vázquez.-------------------------------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Escusaron a súa asistencia os concelleiros D. Urbano Ouro
Secretario:
Calvelo e D. Ramón Fernández Fernández.------------------D. Jesús Naveira Vázquez.
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de
seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos
na seguinte -----------------------------------------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

l)

Proveedor e concepto
UNIDIXITAL(Fact. 02/938)
Plastificado documentos depart. Servicios Sociais
JOSE GARCIA GUTIERREZ
Transporte e colocación de pedras na pista do Faramello
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 18/02)
Traballos de carpintería no colexio da Ramallosa
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 19/02)
Traballos de carpintería na escola infantil municipal
RESTAURANTE BARILOCHE(Fact. 109/02)
Pinchos día da patrona da garda civil
ROBERTO JESUS BARCALA FURELOS(Fact. 0004/2002)
Mantemento das piscinas municipais e actividades, mes de agosto
ROBERTO JESUS BARCALA FURELOS(Fact. 0005/02)
Mantemento das piscinas municipais, 1 ó 13 de setembro
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 223/02)
Servicio co seu taxi de Reis a H. Clínico, para depart. de S. Sociais
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 31/02C)
Certificación nº 2 e liquidación da obra “Acondicionamento e afirmado
de pistas en Tribaldes e saneamento en Teo”
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 32/02C)
Certificación nº 2 e liquidación de “Saneamento en Fontenlo-Teo”

Importe
99€
250€
1897,42€
3573,14€
252€
12240,70€
5384,84€
28€
4395,14€

3151,85€

Orde
m)

n)
ñ)
o)
p)

Proveedor e concepto
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 165/02)
Certificación nº UN e única das obras “Acondicionamento e mellora do
entorno na Burga para turismo de natureza”
DEPORTEGESTION(Fact. 14/2002)
Servicios prestados en actividades deportivas, mes de maio
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 33/02C)
Certificación nº 3 da obra “Cemiterio municipal F-1”
AQUAGEST, S.A.
Liquidación primeiro trimestre do ano 2002
AGUAGEST, S.A.
Liquidación cuarto trimestre ano 2001

Importe
20225€

3137,28€
10274,89€
21657,86€
16903,07€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.---------------------------------------------------------------------a) RENUNCIA A LICENCIA.-Visto o escrito presentado por Dª Mª TERESA
MARTINEZ DE LA HIDALGA Y SUSO e D. RAUL SOUTO CASTELO, nº 3279, de data
31/10/2002, no que solicitan se admita a renuncia á licencia de obra e correspondente
liquidación, concedida pola Comisión de Goberno en sesión que tivo lugar o día 11 de outubro
de 2001, para construcción dunha vivenda unifamiliar en Sisto, parroquia de Cacheiras, a
coisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a renuncia solicitada.--b) PRORROGA DE LICENCIA DE OBRAS.- Visto escrito presentado por D. JOSE M.
FERREIRO FERREIRO, nº 3275, de data 30/10/2002, no que solicita prórroga da licencia que
lle concedera a Comisión de Goberno, en sesión que tivo lugar o 9 de xullo de 1998, para
reforma e ampliación de vivenda unifamiliar, no lugar de Cepeda, parroquia de Oza, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a prórroga solicitada.-----------------------------4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obra:-----------------------------------------a) Certificación nº DOUS e LIQUIDACIÓN da obra “Saneamento en Fontenlo”, dentro
do “Plan Provincial de cooperación ás obras e servicios de competencia municipal e rede viaria
local adicional 2002”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de
tres mil cento cincuenta e un euros con oitenta e cinco céntimos.-------------------------------------b) Certificación nº DOUS e LIQUIDACIÓN da obra “Acondicionamento e afirmado de
pistas en Tribaldes e saneamento en Teo”, dentro do “Plan Provincial de cooperación ás obras e
servicios de competencia municipal e rede viaria local adicional 2002”, asinada polo Enxeñeiro
D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de catro mil trescentos noventa e cinco euros con
catorce céntimos.----------------------------------------------------------------------------------------------c) Certificación nº UN e UNICA da obra “Acondicionamento e mellora do entorno na
Burga”, dentro do “Plan XXI de Fomento de turismo da Natureza na provincia da Coruña
2001”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de vinte mil
douscentos vintecinco euros.---------------------------------------------------------------------------------d) Certificación nº TRES da obra “Cemiterio municipal 1-F”, dentro do “Plan Provincial
de Obras e Servicios”, asinada pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela, por importe de dez
mil douscentos setenta e catro euros con oitenta e nove céntimos.------------------------------------5.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.-Visto o expediente
tramitado a instancia de D. FLORENTINO VAL CIMORRA, en representación da empresa
“GHSAT GALICIA S.L. “, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un

establecemento dedicado a ALMACEN DE PEZAS MECANICAS E DISTRIBUCION COMO
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, en Montouto, parroquia de Cacheiras deste concello.
Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.-CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. JOSE LUIS PEREZ MARCOS, nº 3260 de data 28-10-02, no que expón que
“NENOS-NAIS S.L.” pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Librería e Droguería situado no
local nº 25 do centro comercial dos Tilos, do que el era titular, polo que solicita o cambio de
titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións
baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------------------------------7.-SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.---------------------------a)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a D. Sebastian Tecce, para a compra de alimentos ata
que teña resolta a súa situación actual.---------------------------------------------------------------------b)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Margarita Segade Barral, para a compra de
alimentos e pago das débedas contraídas e pendentes.--------------------------------------------------8.- SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.-Vistos os informes emitidos polo
departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª
Encarnación Barreiro Ceruelo, a cal non deberá aportar ningunha cantidade para o citado fin.--9.-SOLICITUDES DE TARXETAS DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.-------------------------------------------------------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª Mª Teresa Martínez de la
Hidalga y Suso, non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.----------b)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Plácido Riaño Sierra, non
debendo aporta-lo solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------10.-SUBVENCIÓNS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou concede-las
subvencións anuais-2002 que se citan ás entidades e polos conceptos que tamén se indican:------

ENTIDADE
Colexio E.I.P. da Ramallosa
CEIP Os Tilos
Asociación Cultural Matinando
Centro Cultural Rosalía de Castro
Asociación Cultural A Mámoa
Centro Cultural A Ponte Vella
Centro Cultural Santa Eufemia
Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos
Asociación Cultural Cruceiro do Monte
Asociación Cultural Río Tella
Asociación de Mulleres Rurais de Teo
Sociedade Recreativa San Xoán de Calo
Banda de Música Cultural de Teo
Asociación Xuvenil Vrenza
A.VV. O Castro
A.VV. Baiuca
A.VV. A Unión
A.VV. Nova Revolta
A.VV. San Simón de Ons de Cacheiras
A.VV. Os Tilos
A.VV. Castro Lupario
A.VV. A Carballeira
A.VV. Castelo de Vaamonde
C.C. Santa Ana de Lampai
ANPA Cobas
ASPAMITE
ANPA Ignacio Varela Eiras
ANPA Río Tella
C.P.R.A. de Teo
Comisión da Festa da Cacheira
Comision da Festa da Carne ó Caldeiro
Comisión da Festa do Polbo
Festa do Catecismo
Comisión Parroquial Sta. Mariña de Lucí
Comisión Veciñal de Piro
Agrupación de Veciños de Vilariño
Comisión Parroquial de Sta. María de Teo
Padroado do Cemiterio de Calo
Asoc. Propietarios Cemiterio de Cacheiras
Padroado do Cemiterio de Rarís
Padroado do Cemiterio de Reis
Agrupación Veciñal Camposanto de Luou
Club de Aeromodelismo Estela
Sociedade Deportiva Cultural Recesende
Club de Fútbol Rarís

CONCEPTO
Actividades cults/deportivas
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Actividades culturais
Organización da festa
Organización da festa
Organización da festa
Organización da festa
Actividades
Actividades
Actividades
Actividades
Mantemento do camposanto
Mantemento do camposanto
Mantemento do camposanto
Mantemento do camposanto
Construcción novo cemiterio
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas

IMPORTE
1.500
300
150
15.400
6.000
12.000
2.400
2.400
1.500
1.500
1.200
34.800
12.000
900
2.700
1.800
4.800
600
600
1.500
1.800
1.500
150
1.500
450
1.500
35.247
300
300
3.000
3.000
3.000
2.163
1.200
2.400
1.500
1.200
3.000
3.000
3.000
3.000
12.000
900
1.800
900

ENTIDADE
Sociedade Deportiva Lucí
Sporting Club Praíña
Sociedade Deportiva Cacheiras
Sociedade Deportiva Luou
Sociedade Deportiva Irmandade
Sociedade de Cazadores de Teo
Asociación de Billar de Teo
Sociedade Deportiva Os Tilos
IES de Cacheiras
S.D. Santos

CONCEPTO
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades deportivas
Actividades xerais
Actividades deportivas

IMPORTE
900
4.500
5.400
1.800
3.600
12.000
3.000
1.800
600
900

11.-ASISTENCIA AS I XORNADAS PROVINCIAIS DE VOLUNTARIOS DE
AGRUPACIONS DE PROTECCION CIVIL.- A Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acorda o pago de 90 euros pola asistencia de dúas persoas ás I Xornadas
Provinciais de Agrupacións de Protección Civil, organizadas pola Agrupación Provincial de
Protección Civil da Coruña, e celebradas na Coruña os días 25, 26 e 27 de outubro de 2002.----12.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.- A Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acorda solicitar da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e
Xuventude, unha subvención para a prórroga do técnico local de emprego, ó abeiro da orde de
26 de setembro de 2002 pola que se regulan as axudas e subvencións para a contratación de
técnicos locais de emprego no ámbito da colaboración da Consellería e as entidades locais a
través de programas de cooperación.-----------------------------------------------------------------------13.-SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIÓN XURÍDICA.--------------------------------------A Comisión de goberno, por unanimidade, acordou a suscripción a “Publicaciones
Jurídicas”, consistente no CD-ROM do Procedemento Administrativo Común e Procedementos
Especiais e o de Suma de Licencias e Concesións Municipais, por importe de 349,65 Euros(IVE
incluido).--------------------------------------------------------------------------------------------------------14.-ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 14 DE NOVEMBRO DE 2002.---------------------------------------Na casa do concello de Teo, a catorce de
novembro de dous mil dous.--------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia de catro dos seis membros
Concelleiros:
que a compoñen e que se citan na marxe, a fin de
D. Antonio Castroagudín Valladares
levar a cabo a sesión ordinaria supletoria
D. Ramón Fernández Fernández
convocada para este día.-------------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Escusaron a súa asistencia os concelleiros
Secretario:
D. Manuel Cajaraville Campos e D. Urbano Ouro
D. Jesús Naveira Vázquez.
Calvelo.---------------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte -------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)

c)

d)

Proveedor e concepto
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 34/02C)
Certificación nº catro e liquidación da obra “Cemiterio municipal 1-F”
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.(Fact. 173/02)
Certificación nº un e única das obras “Saneamento e abastecemento en
Osebe(Calo)”, correspondentes ó Plan de Obras e Servicios 2002
(POS-02)
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.(Fact. 174/02)
Certificación nº un e única das obras “Saneamento e abastecemento en
Vilaverde(Calo)”, correspondentes ó Plan de Obras e Servicios 2002
(POS-02)
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 175/02)
Certificación nº un e única das obras “Saneamento e abastecemento en
Casalonga(Calo)”, correspondentes ó Plan de Obras e Servicios 2002
(POS-02)

Importe
18983,15€
28.590€

28.490€

25875€

3.-CERTIFICACIÓN DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes certificacións de obra:-----------------------------------------------------

a) Certificación nº CATRO e LIQUIDACIÓN da obra “Cemiterio municipal 1-F”,
dentro do “Plan Provincial de obras e servicios”, asinada pola arquitecta Dª. Mercedes Rosón
Varela, por importe de dezaoito mil novecentos oitenta e tres euros con quince céntimos.--------b) Certificación nº UN e UNICA da obra “Saneamento e abastecemento en Osebe-Calo”,
dentro do “Plan Provincial de obras e servicios”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez, por importe de vinteoito mil cincocentos noventa euros.----------------------------------c) Certificación nº UN e UNICA da obra “Saneamento e abastecemento en
Vilaverde-Calo”, dentro do “Plan Provincial de obras e servicios”, asinada polo Enxeñeiro D.
Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de vinteoito mil catrocentos noventa euros.----------d) Certificación nº UN e UNICA da obra “Saneamento e abastecemento en
Casalonga-Calo”, dentro do “Plan Provincial de obras e servicios”, asinada polo Enxeñeiro D.
Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de vintecinco mil oitocentos setenta e cinco euros.-e) Certificación UNICA da obra “Saneamento na Igrexa(Calo)”, dentro do “Plan XXI de
Reinversión das Baixas en Obras Municipais2002”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez, por importe de catro mil noventa e catro euros con vinte céntimos.-------f) Certificación nº UN e UNICA da obra “Acondicionamento e afirmado de pistas na
Grela, Fixó e Vilar de Arriba”, dentro do “Plan para paliar efectos de temporais 2001”, asinada
polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de vintenove mil setecentos
sesenta euros.---------------------------------------------------------------------------------------------------g) Certificación nº UN e UNICA da obra “Acondicionamento e afirmado de pistas en
Lucí”, dentro do “Plan para paliar efectos de temporais 2001”, asinada polo Enxeñeiro D.
Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de vintenove mil novecentos euros.-------------------h) Certificación nº UN e UNICA da obra “Acondicionamento e afirmado de pistas en
Malfurado, Vilar de Calo e San Domingo”, dentro do “Plan para paliar efectos de temporais
2001”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de vintenove mil
seiscentos vinte euros.----------------------------------------------------------------------------------------i) Certificación nº UN e UNICA da obra “Acondicionamento e afirmado de pistas en
Ferixeiro e Cepeda”, dentro do “Plan para paliar efectos de temporais 2001”, asinada polo
Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de vintetrés mil setecentos cincuenta
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.-.-SOLICITUDES DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL.---------------------a)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Estela Rebollo Romano, para a compra de
alimentos ata que teña resolta a súa situación actual.----------------------------------------------------b)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Silvia Graciela Cetrángolo, para a compra de
alimentos ata que teña resolta a súa situación actual.----------------------------------------------------c)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a D. Santiago Sisto Nouche, para a instalación dun
termo de auga quente na casa.-------------------------------------------------------------------------------d)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Dolores Perol Villar, para a colocación das portas

interiores da vivenda(man de obra), e para a compra de alimentos ata que ata que teña resolta a
súa situación actual.-------------------------------------------------------------------------------------------5.- APROBACION DE PRESUPOSTO.- Visto o presuposto presentado por
“TELEFONICA”, para o traslado de postes de tendido telefónico na estrada de Recesende a
Luou, por importe de trinta e oito mil novecentos vintenove euros con trece céntimos,
correspondéndolle ó concello o 50% de dito importe, a Comisión de Goberno, por unanimidade
dos asistentes, acorda aceptar dito presuposto, facéndolle ó respecto a correspondente
notificación á empresa.---------------------------------------------------------------------------------------6.- BECAS PARA AXUDA DE LIBROS E PARA TRANSPÒRTE, CURSO
2002/2003.------------------------------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, ante a convocatoria de axudas
para material escolar para o curso 2002-2003, acorda destinar 53.805 euros para o pago das 369
becas para axuda de libros e conceder 38 becas para axudas ó transporte 2002-2003.--------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
quince minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 25 DE NOVEMBRO DE 2002.-------------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vintecinco de novembro de dous mil dous.--------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse
Alcalde-Presidente:
en primeira convocatoria a Comisión de Goberno,
D. Armando U. Blanco Martínez.
coa asistencia de cinco dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión ordinaria convocada para este
D. Manuel R. Cajaraville Campos
día.---------------------------------------------------D. Ramón Fernández Fernández
Escusou a súa asistencia o concelleiro D. Urbano
D. Juan B. Aller Suárez
Ouro Calvelo.----------------------------------Secretario:
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Jesús Naveira Vázquez.
Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte -------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

Proveedor e concepto
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 35/02C)
Certificación nº un e liquidación da obra “Construcción de beirarrúas en
Calo”
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 148)
Construcción de valado en colexio de Calo e reparación de xogos
infantiles
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 150)
Reparación de xogos infantiles no parque de Tribaldes
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 151)
Construcción de valado en entorno da poza e muíño de Raxó
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 152)
Reparación de xogos infantiles en diversos lugares do concello
CONSTRUCCIONES RARIS S.L. (Fact. 64)
Reparación de lavadoiro do Aido
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2261)
Obras en diversos locais municipais
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2265)
Obras de calefacción en local da antiga escola de Solláns
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2275)
Obras en diversos colexios e centros médicos
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 57)
Traballos de pintura en diversos locais municipais

Importe
40556,49€

1670€

2089€
1751,60€
3410€
5295,67€
8525,20€
6200,75€
2960,77€
1599,04€

Orde
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)

am)
an)

añ)

Proveedor e concepto
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 58)
Traballos en escolas de Reis e Teo
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 59)
Traballos en escola de Casalonga
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 60)
Traballos en escola de Vaamonde
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 61)
Traballos en escola de Raxó
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L.(Fact. 62)
Traballos en escola de Solláns
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 63)
Traballos en escola de Recesende
RESTAURANTE A COVA(Fact. 5709)
Pinchos actuación Ballet Rey de Viana
GOMEZ Y FANDIÑO S.L. (Fact. A 883)
Materiais para obras municipais
GOMEZ Y FANDIÑO S.L. (Fact. A 945)
Materiais para obras municipais
MARIA ISABEL CAO BARREIRO(Fact. 90)
Limpeza da primeira planta da antiga consistorial
AMELIA GOMEZ FURELOS
Materiais para limpeza de centro médico de Calo, 1º trimestre de 2002
AMELIA GOMEZ FURELOS
Materiais para limpeza de centro médico de Calo, 2º trimestre de 2002
AMELIA GOMEZ FURELOS
Materiais para limpeza de centro médico de Calo, 3º trimestre de 2002
AMELIA GOMEZ FURELOS
Materiais para escola infantil de Calo
EYPAR, S.A (Fact. 111-2002)
Raíles para archivo municipal
AGOSOFLOR, S.L. (Fact. 1225)
Centro de flores para Festa da Nai 2002
AGOSOFLOR, S.L. (Fact. 1253)
Centro de flores para Festa da 3ª Idade 2002
HORMIGONES MONPASA, S.L. (Fact. 900111)
Formigón para obra en Rarís
GASOLEO CALEFACCIÓN S.L. (Fact. 6213)
Gasóleo de calefacción para escolas
CENTRO DEPORTIVO, S.L. (Fact. 1/0097)
Materiais para depart. de deportes
MUNDOCOPY(Fact. 5739)
Materiais de oficina
AGRUP. DEPORTIVA “EL CORREO GALLEGO”(Fact. 26/02)
Subvención XXV Carreira Pedestre Popular de Santiago 2002
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 229)
Servicio co seu taxi de Insua ó Hospital Clínico,
para depart. de Servicios Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ (Fact. 232)
Servicio co seu taxi de Calo a Coruña, para depart. de Servicios Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 242)
Servicio co seu taxi de Insua ó Hosp.ital Clínico,
para depart. de Servicios Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 247)
Servicio co seu taxi de Reis a Hospital Clínico,
para depart. de Servicios Sociais

Importe
1533,79€
1289,77€
1986,94€
1254,91€
1289,77€
1115,48€
350€
519,17€
314,46€
104,40€
276€
325€
279€
95€
1743,48€
20€
20€
174,01€
9777,60€
80,30€
177,77€
360€
18€

85€
18€

28€

Orde
ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)

au)

av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)

Proveedor e concepto
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 17)
Traballos de carpintería en escolas unitarias
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 0769079H)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 76)
Lavaparabrisas para tractor municipal
NOGAL, S.L. (Fact. D-1708)
Servicio de lacería
EXTINFER(Fact. 1093)
Cargas de extintor para locais municipais
NEUMATICOS VAZQUEZ(Fact. 124)
Cambio de aceite e filtros, dúas rodas , lavado e válvulas para coche de
policia local
NEUMATICOS VAZQUEZ(Fact. 128)
Reparación de tractor municipal e cambio de aceite e engrase de
desbrozadora
NEUMATICOS VAZQUEZ(Fact. 133)
Rodas para furgoneta municipal
FERLIÑO (Fact. A 1200)
Materiais para obras municipais
VAZQUEZ PARAMA(Fact. 5)
Traballos en centro médico de Pontevea e escolas
INSTALACIONES ELECTRICAS M. FERNANDEZ(Fact. 1134)
Instalación de focos do campo de fútbol de Vaamonde
INSTALACIONES ELECTRICAS M. FERNANDEZ (Fact. 1135)
Retranqueo de postes en Montouto
INSTALACIONES ELECTRICAS M. FERNANDEZ(Fact. 1138)
Instalación de foco en albergue de Francos
INSTALACIONES ELECTRICAS M. FERNANDEZ(Fact. 1139)
Grupo electróxeno para actuación de Ballet Rey de Viana
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 50)
Consumicións para depart. de Servicios Sociais
FERRETERIA-DROGUERIA TEO AMATE(Fact. 1/A)
Materiais para obras municipais
FERRETERIA-DROGUERIA TEO AMATE(Fact. 32/A)
Materiais para obras municipais
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 153)
Traballos en parque infantil de Vilar de Calo
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 156)
Traballos en parque infantil dos Tilos
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 157)
Traballos en colexios da Ramallosa e Recesende
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 128/2002)
Alimentos para Depart. de Servicios Sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS (Fact. 129/2002)
Alimentos para Depart. de Servicios Sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 142/2002)
Alimentos para Depart. de Servicios Sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 141/2002)
Alimentos para Depart. de Servicios Sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS (Fact. 151/2002)
Alimentos para Depart. de Servicios Sociais
PREVISION ESPAÑOLA(Póliza 112700532)
Seguro coche da policia local
PREVISION ESPAÑOLA (Póliza 110819871)

Importe
8059,91€
185,98
3,50€
418,31€
41,85€
365,40€

301,60€

389,76€
90,63€
2784€
5347,45€
1998,75€
283,59€
690,20€
6,60€
331,07€
203,80€
2122,80€
1612,40€
3364€
45,34€
236,69€
49,50€
49,33€
316,90€
746,37€
729,16€

Orde
bs)

Proveedor e concepto
Seguro de responsabilidad civil
ESTHER GARCÍA VÁZQUEZ
Suplido por pago de roda debido a accidente

Importe
83,52€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. JOSE LUIS IGLESIAS RIAL, para construcción dunha vivenda unifamiliar
derrubando a existente na Poboa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Isidro Pombo Sánchez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata o
nomeamento de técnicos directores de obra e ata a demolición da vivenda existente que se
tramitará mediante o correspondente expediente.---------------------------------------------------------b) A D. SEVERINO SEIJAS GONZALEZ, para a construcción dunha vivenda
unifamiliar en Texexe, parroquia de Calo, debendo axusta-la obra ó proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Amancio Losada Vicente, non iniciando as obras ata o
nomeamento de técnicos directores das mesmas.---------------------------------------------------------c) A D. JOSE LUIS GONZALEZ NÚÑEZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar
en Cornide, parroquia de Calo, debendo construir de acordo co proxecto presentado, redactado
por D. Arturo Rodríguez Vilanova.-------------------------------------------------------------------------d) A D. JOSE LUIS GONZALEZ MOSQUERA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Osebe, parroquia de Calo, debendo construir de acordo co proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, non iniciando as obras ata a
presentación de técnicos directores de obra.---------------------------------------------------------------e) A D. JOSE LUIS VALES ALDREY, para a construcción dunha vivenda unifamiliar
en Nespereira, parroquia de Luou, debendo construir de acordo co proxecto presentado,
redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.----------------------------------------------f) A D. JOSE ANTONIO MELLA PADERNE, para a construcción dun cerramento, que
por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado por D. Antonio
Sabucedo Costa, na finca de Lamas, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, enchendo o treito
existente entre o firme da pista e a cuneta con zahorra compactada.----------------------------------g) A D. RAMIRO VAZQUEZ TEO, para construcción dun cerramento, que por tratarse
de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado por D. Enrique Perol Rama, na
finca situada en Raxó, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais(camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts.ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre contruido, enchendo o treito
existente
entre
o
firme
da
pista
e
a
cuneta
con
zahorra
compactada.-----------------------------------h) A Dª. MANUELA GARCIA SOMOZA, para reforma de cerramento entre lindeiros,
que por tratarse de obras de muro de fábrica, presenta proxecto técnico redactado por D.
Antonio Sabucedo Costa, na finca nº 402 de Casal de Reis, parroquia de Rarís, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.--------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. MANUEL CAO FUENTES, para construcción dun cerramento de 20 ml, sen
tratarse de obras de muro de fábrica, na finca de Eo dos Ferreiros, parroquia de Oza, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.------------------------------------------------------------------ Retranquearase 5.00 mts. do borde do regato existente.-------------------------------------- Contará coa autorización de Augas de Galicia.------------------------------------------------l) A D. JOSE MIGUEL ANDRADE SUAREZ, para construcción dun cerramento de
100 ml, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 1202 de Texexe, parroquia de Calo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Cumprirá as esixencias do apartado Condicións xerais (camiños), do título V das
citadas Normas.------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquerase 5.00 mts. ó eixe da vía pública, situando a base do muro á
mesma altura que a pista. A cuneta desprazarase ata o cerre construido, pavimentando o tramo
existente entre o firme da pista e a cuneta.-----------------------------------------------------------------ll) A D. FRANCISCO JAVIER CHANTADA ABAL, para acondicionamento de local
para farmacia en Igrexa, parroquia de Luou, segundo proxecto técnico redactado por D. Rogelio
Caneda Romero, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Implantarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
correctoras que se indican no informe de data 15 de outubro do 2002, sobre residuos.-------------m) A D. MARCOS A. GATO MOSQUERA, para instalación dun taller de manipulado
de vidro en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por D.
Alfredo Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.-----------------------------------

- Implantarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre medidas
correctoras, comprometéndose a entregar a xestor autorizado os residuos procedentes da
actividade.------------------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. ANTONIO CARBAJO ROMERO, para acondicionamento de local comercial
sen uso definido, situado en Agro da Banga nº 3, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tramitará expediente de apertura do local antes do inicio de calquera uso previsto.-----ñ) A D. MANUEL MOGO VILAS, para retellado da edificación de superficie 270 m/2
en Vilar de Calo, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----------------------------------------o) A D. AVELINO MALLOU MANTEIGA, para retellado de alpendre de 40 m/2 en
Cepeda, parroquia de Oza, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da
edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----------------------------------------p) A Dª MANUELA BARREIRO PEREIRA e Dª MERCEDES BARREIRO
CARBALLAL, para segregación da finca nº 1198 do plano de concentración parcelaria da
parroquia de calo, situada no núcleo de Texexe, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Arturo Rodríguez Vilanova, debendo realiza-la segregación de acordo co proxecto presentado
para a zona de Núcleo Tradicional NT-G2.----------------------------------------------------------------q) A D. RICARDO GARCIA OTERO, para canalización de cuneta da finca nº 590 de
Sebe, parroquia de Cacheiras, debendo instalar tubos de sección mínima de 40 cm de diámetro
no borde exterior da cuneta, a 4.50 mts. do eixo da pista pública, construindo arquetas con reixa
practicable cada 6 metros de longo.-------------------------------------------------------------------------r) A D. MANUEL RODRIGUEZ BUELA, para instalación dun depósito de gas de 4.000
l, en Ribeira, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado por D. Antonio Miño Peña,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre residuos e
medidas correctoras.------------------------------------------------------------------------------------------s) A D. JOSE MARIA SEOANE GIL, para instalación dunha perruquería no baixo do
edificio “Os Carballos”, situado en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico
redactado por D. Manuel García Álvarez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre residuos,
emisións e medidas correctoras, e instalará un “shunt” independiente do resto do edificio,
debendo superar o conducto de evacuación a cumbreira do edificio.----------------------------------t) A Dª ANA MARIA MARTINEZ CASTRO, para acondicionamento dun local
destinado a librería e xardín de infancia, no baixo do edificio “Solaina”, situado en Cacheiras,
sgundo proxecto redactado por D. Javier García Castelo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.-------------------------------------------------

- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre residuos
e medidas correctoras.----------------------------------------------------------------------------------------u) A Dª MARIA TROITIÑO GARCIA, para acondicionamento de local destinado a
lavandería, no semisoto da vivenda situada en Vilar de Calo, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado por D. Jesús Damiá Rodríguez,debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre residuos e
medidas correctoras.------------------------------------------------------------------------------------------4.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.-Vistos os informes técnicos e demais
documentos obrantes no expediente, acórdase conceder a D. GUILLERMO REIMUNDEZ
VIÑAS, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para a edificación destinada a vivenda
unifamiliar, situada en Vilar de Arriba, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base a
licencia municipal número 189, de data 12-08-99, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo
de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o
cal non surtirá ningún efecto.--------------------------------------------------------------------------------5.- CERTIFICACIÓN DE OBRAS.- Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes certificacións de obra:-----------------------------------------------------a) Certificación nº UN e LIQUIDACIÓN da obra “Construccción de beirrarúas en
Calo”, dentro do “Plan XXI de Infraestructuras Locais de Transporte e travesías Municipais
2002”, asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de corenta mil
cincocentos cincuenta e seis euros con corenta e nove céntimos.--------------------------------------6.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de D.JUAN RAMON CASAIS PEREIRA, veciño de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a OFICINA TÉCNICA
AGRICOLA no lugar de Cacheiras(Urb. Braña dos Alfereces-Bloque 3, P. 1-1ºA) , parroquia de
Cacheiras deste concello.------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- SOLICITUDES DE AXUDA A DOMICILIO.-------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda no fogar a D. Manuel González Mareque, o cal non deberá aportar
ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------------------------------------------b) Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,

acorda concederlle a axuda no fogar a Dª Prudencia Barbeito Paz, a cal deberá aportar unha
cantidade de 14,42 euros mensuais para o citado fin.---------------------------------------------------8.- SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.---------------------------a)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª María Peón Parajó, para a instalación de luz en
galpón e cuberto en Insua-Luou.----------------------------------------------------------------------------9.- CURSO DE DEFENSA POLICIAL PERSOAL.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, visto o escrito da Universidade de Santiago de Compostela sobre o
curso convocado para “A defensa policial persoal”, acorda o pago de 90 euros mensuais, para a
asistencia de tres membros da policia local de Teo ó dito curso, que se celebrará tódolos sábados
desde o 30 de novembro ó 28 de xuño na Sala de Artes Marciais do Estadio de Atletismo da
USC.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.-REALIZACION DE FOLLETOS PROMOCIONAIS DO CAMIÑO
PORTUGUES DE SANTIAGO.--------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou a autoriza-la elaboración de folletos
promocionais do Camiño Portugués de Santiago, dentro das actividades de promoción
establecidas no convenio de colaboración entre este concello e a Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo, para actividades de promoción do Camiño de Santiago.--------11.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
trinta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2002.------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a vinteoito de
novembro de dous mil dous.--------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
este
día.---------------------------------------------------Escusou a súa asistencia o concelleiro D.
Urbano
Ouro
Calvelo.---------------------------------------------------

-------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte -------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)

b)
c)

Proveedor e concepto
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 36/02C)
Certificación nº UN e LIQUIDACIÓN da obra “Acondicionamento de
acceso e mirador de Lampai”
INSTALACIONES ELECTRICAS M. FERNANDEZ (Fact. 1141)
Certificación do “Plan Enerxético 2002-Fase I”
INSTALACIONES ELECTRICAS M. FERNANDEZ(Fact. 1142)
Certificación do “Plan de Aforro enerxético 2002-Fase II”

Importe
24905,65€

60.101,20€
59.000€

3.- CERTIFICACIÓN DE OBRAS.------------------------------------------------------------a) Certificación nº UN e LIQUIDACIÓN da obra “Acondicionamento de acceso e
entorno do mirador de Lampai para turismo de natureza”, dentro do “Plan XXI de Fomento de
Turismo de natureza na provincia da Coruña 2001”, asinada polo enxeñeiro D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez, por importe de vintecatro mil novecentos cinco euros con sesenta e cinco
céntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Certificación UNICA da obra “Plan de Aforro enerxético 2002-Fase I”, asinada polo
enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de sesenta mil cento un euros con
vinte céntimos.-------------------------------------------------------------------------------------------------c) Certificación UNICA da obra “Plan de Aforro enerxético 2002-Fase II”, asinada polo
enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de cincuenta e nove mil euros.---------4.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e corenta
e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 17 DE DECEMBRO DE 2002.---------------------------------------Na casa do concello de Teo, a dezasete de
decembro de dous mil dous.---------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia de catro dos seis membros
Concelleiros:
que a compoñen e que se citan na marxe, a fin de
D. Antonio Castroagudín Valladares
levar a cabo a sesión ordinaria supletoria
D. Manuel R. Cajaraville Campos
convocada para este día.-------------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Escusaron a súa asistencia os concelleiros
Secretario:
D. Urbano Ouro Calvelo e D. Ramón Fernández
D. Jesús Naveira Vázquez.
Fernández.-----------------------------------------------Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte -------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Proveedor e concepto
CIBERTEO(Fact. 5-2002)
Dous ordenadores para depart. de servicios sociais
CIBERTEO (Fact. 01-2001)
Materiais informáticos para gardería municipal e reparación de
impresora da casa consistorial
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 279)
Alimentos e productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 280)
Alimentos e productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 281)
Productos depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 282)
Productos depart. servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 283)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 284)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 285)
Productos para depart. de servicios sociais

Importe
3951,51€
1728€

48,45€
13,68€
11,26€
24,02€
233,70€
65,10€
40,53€

Orde
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)

añ)

Proveedor e concepto
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 287)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 288)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 289)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 290)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 291)
Productos para depart. de servicios sociais
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO S.L. (Fact. FV022377)
Equipo de son para centro sociocultural da Ramallosa
PARRILLADA AS PONTES(Fact. 001941)
Pinchos Trofeo Concello de Teo
MANUEL VALIÑO CALO(Fact. A/298)
Viaxes de area para obras municipais
FERLIÑO(Fact. A1366)
Materiais para obras municipais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01620/02H)
Formigón para obras municipais
ARTURO CALVO TARRIO (Fact. 56)
Servicio de xestión do Catastro de Rústica, mes de outubro 2002
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. 57)
Servicio de xestión do Catastro de Rústica, mes de novembro 2002
ARTURO CALVO TARRIO (Fact. 60)
Servicio de xestión do Catastro de Rústica, mes de decembro 2002
GOMEZ Y FANDIÑO S.L. (Fact. A 959)
Materiais para obras municipais
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 20)
Traballos de carpintería en centro sociocultural da Ramallosa
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEAONE(Fact. 21)
Traballos de carpintería en colexio dos Tilos
HEDEGASA, S.L. (Fact. 66/02)
Bonobús pensionistas
EXTINFER(Fact. 1107)
Cargas de extintor
INSA, S.L. (Fact. 640/02)
Desratización
HELPA S.A.(Fact. 109527)
Materiais para limpeza de estradas, para policía local
CEMIGA(Fact. 011-000000254)
Mantemento fotocopiadora
GESTETNER(Fact. 3855395)
Toner para fotocopiadora
VIPROGA(Fact. 24302)
Servicio de vixiancia Festa do S. Martiño 2002
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2378)
Reparación de furgoneta municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2379)
Reparción de vehículo municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2389)
Reparación de tractor municipal

PEREIRA Y SANCHEZ, S.L. (Fact. A/000061)

Importe
6,52€
110,07€
56,23€
41,06€
204,35€
18.820,53€
1.300,05€
393,91€
226,58€
78,02€
154,90€
154,90€
154,90€
2516,22€
3578,62€
1597,50€
1.812€
20,93€
169,42€
338,58€
85,63€
126,44€
703,54€
613,66€
36,04€
166,59€

3081,80€

Orde

ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)

bm)

bn)

bñ)

Proveedor e concepto
Obras en colexio e gardería dos Tilos e centro sociocultural da
Ramallosa
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2002/181)
Productos para depart. de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2002/180)
Productos para depart. de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2002/179)
Productos para depart. de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2002/182)
Productos para depart. de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2002/183)
Productos para depart. de servicios sociais
EL CORREO GALLEGO(Fact. P 214.608)
Anuncio Festa de S. Martiño 02
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 265)
Servicio co seu taxi de Luou a Hospital Clínico
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 275)
Servicio co seu taxi de Luou a Hospital Clínico
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 276)
Servicio co seu taxi de reis a Hospital Clínico
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 76)
Traballos de pintura en centro sociocultural da Ramallosa
DEPORTEGESTION S.L. (Fact. 31-2002)
Actividades deportivas, mes de outubro
DEPORTEGESTION S.L. (Fact. 33-2002)
Actividades deportivas, mes de novembro
M. CERUELO(Fact. 001405)
Materiais de oficina
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 250)
Servicio co seu taxi de Calo a Santiago
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 254)
Servicio co seu taxi de Calo a Ramallosa e a Santiago
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 256)
Servicio de Luou a Hospital Clínico
ANTONIO GIL DE LOS RIOS(Fact. 002992)
Roupa e materiais para policía local
CARROGGIO(Fact. PED0000126903)
Libros para a biblioteca municipal
EXPRES DE VEA(Fact. 220)
Servicio de transporte para actuación do Ballet Rey de Viana
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2002/00006)
Redacción dos proxectos “Acondicionamento de paso na Pedra”,
“Construcción de muro en Noenlles” e “Acondicionamento de
deslizamento de terreo en Procelas”
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2002/00021)
Redacción dos proxectos “Afirmado e acondicionamento de pista en
Procelas” e Plan XXI de Fomento de Turismo na Natureza
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2002/00092)
Redacción dos proxectos “Acondicionamento e afirmado de pistas en
Ribeira (Cacheiras)”, “Acondicionamento e afirmado de pistas en
Quintáns(Luou)” e “Acondicionamento e afirmado de pistas en Lucí e
Vaamonde”
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2002/00093)

Importe

294,16€
46,75€
431,40€
34,51€
78,28€
349,16€
18€
18€
28€
2.517,66€
3.137,28€
3.137,28€
114,67€
14€
14€
18€
72,86€
129,22€
321€
2.279,54€

1.833,89€

2.314,94€

2.129,56€

Orde

bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)

bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)
cm)
cn)
cñ)

Proveedor e concepto
Redacción dos proxectos “Saneamento en Ferreiros(Oza)”,
“Saneamento en Fontenlo (Teo)”,e “Saneamento en Campos (Teo)”
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2002/00098)
Redacción dos proxectos “Plan de Aforro Enerxético anualidade 2001”
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 71)
Construcción de bases para marquesiñas en Carballal e Casalonga
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 72)
Construcción de muro en Vilar de Calo
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 73)
Arranxo de pista de entrada ó local do practicante en Vilar de Calo
VAZQUEZ PARAMA SC(Fact. 6)
Traballos realizados en Igrexa de Vilariño
SUPERVISION Y CONTROL, S.A.(Fact. 151202000034611)
Inspección periódica obligatoria do tractor municipal
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 27/02C)
Certificación nº UN e LIQUIDACIÓN da obra “Afirmado de pistas en
Luou”, pertencente ó Plan XXI de Infraestructuras Locais de Transporte
e Travesías Municipais 2002”
MANUEL SOBREDO S.L. (Fact. 40)
Obras en diferentes partes do concello
MANUEL SOBREDO S.L. (Fact. 41)
Obras en diferentes partes do concello
MANUEL SOBREDO S.L. (Fact. 42)
Obras en diferentes partes do concello
VIAJES VILORIA S.L. (Fact. 01991/02)
Excursión a Madrid, outubro de 2002
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01773/02C)
Zahorra para Francos
CAMILO CARBALLAL, S.L.(Fact. 01772/02C)
Zahorra para Casalonga
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01546/02H)
Formigón para Vilar de Calo
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01545/02H)
Formigón para Carballal
CAMILO CARBALLAL, S.L.(Fact.01544/02H)
Formigón para Casalonga
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact.00189/02C)
Area para obras municipais
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2296)
Obras en colexios, escolas unitarias e instalacións municipais
CEFIGAL S.L. (Fact. A/2293)
Instalación de calefacción en escola de Recesende
EYPAR(Fact. 111-2002)
Railes para archivo municipal
DONADO CAMPOS, S.L.(Fact. 150)
Bonobús, mes de setembro
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 159)
Bonobús, mes de outubro
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 172)
Bonobús, mes de novembro
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS(Fact. 45)
Dixitalización de arquivo catastral

Importe

2.238,17€
1.204,08€
1.948,80€
353,80€
6.766,72€
20,10€
42.158,21€

33.459,59€
4.380,11€
6.149,54€
20.629,89
196,64€
13,62€
546,19€
234,08€
234,08€
71,93€
6386,81€
5862,62€
1743,48€
280,50€
287,30€
355,30€
5978,57€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. JOSE MANUEL RECOUSO RODRIGUEZ, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Loureiro, parroquia de Luou, debendo construir de acordo co proxecto
presentado, redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.--------------------------------b) A D. RAMIRO LUEIRO FRANCOS, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Devesa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª María López
Castro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a
presentación de técnico director de obra no concello.----------------------------------------------------- Instalará unha porta tipo RF-45 entre o garaxe e a vivenda.---------------------------------- Cumplirá as condicións da autorización de Estructuras Agrarias.--------------------------c) A D. JOSE RIO COUSELO, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Pedrouso, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado por D. Antonio Sabucedo Costa,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a
presentación perante o concello de director técnico de execución de obra.---------------------------- Intalará unha porta tipo RF-45 entre o sótano e a vivenda.----------------------------------d) A D. MANUEL RODRIGUEZ BUELA, para acondicionamento de baixo de
edificación para restaurante en Ribeira, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado por D.
Antonio I. González Gil, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre incendios,
ruidos, vibracións, emisións e residuos, que se sinalan no informe de data 30 de maio de 2002,
exp. MA962A 2002/000367-1.------------------------------------------------------------------------------e) A D. ALFREDO VAAMONDE SANCHEZ, para construcción dun cerramento de 25
ml, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 1464 de Casalonga, parroquia de
Calo,debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Contará coa autorización previa da Excma. Deputación Provincial, e situarase á
distancia que indique este organismo e nunca a menos de 5,00 mts do eixe da estrada.------------- Contará coa autorización de Augas de Galicia.------------------------------------------------f) A Dª JOSEFINA CRUCES ANGUEIRA, para construcción dun cerramento de 150
ml, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 1859 de Rúa de Francos, parroquia de
Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Retranquearase 5,00 metros ó eixe da pista municipal e situará a base dos postes á
mesma altura que o pavimento existente.------------------------------------------------------------------g) A D. ALBINO DAVID BALADO RIVEIRA, para construcción dun cerramento de
200 ml, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca nº 278 e 279 de Campos, parroquia de
Teo, entre lindeiros, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.--------------------------------------------------

- Contará coa autorización previa da Excma. Deputación Provincial, e situarase o
primeiro poste á distancia que indique este organismo e nunca a menos de 5,00 metros do eixe
da estrada.------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A Dª PEREGRINA QUINTELA ESTEVEZ, para construcción dun cerramento de
317,5 ml, con postes e alambre, sen tratarse de obras de muro de fábrica, na finca de Ribas,
parroquia de Oza, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de murod e fábrica.-------------------------------------------------- Cumpriranse as condicións de Estructuras Agrarias, instalando cerre que non sexa de
carácter permanente.------------------------------------------------------------------------------------------- Situará o cerre a unha distamcia mínima de 4,00 metros do eixe da pista.-----------------i) A D. ARTURO REQUEIJO BLANCO, para retellado de vivenda de 190 m/2 e
cambiar 8 ventanas en Poboa, parroquia de Cacheiras, debendo realiza-las obras sen modifica-lo
volume actual da vivenda, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----------------------l) A D. JOSE VICTORINO VALES FUENTES, para retellado de vivenda de 110 m/2,
reparar 8 ventanas e encintar paredes da mesma de 220 m/2, en Casal de Reis, parroquia de
Rarís, debendo realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación, e sen que as
obras afecten á estructura da mesma.-----------------------------------------------------------------------Ll) A D. LUIS MADROÑO RODRIGUEZ, en representación da Comunidade de
propietarios do edificio “Veiga do Espiño”, portal B en Cacheiras, para instalación de reixa do
cerre e portal de acceso no límite da propiedade privada, sen tratarse de obras de muro de
fábrica, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Situarase no límite da propiedade privada segundo o Estudio de Detalle aprobado.-----m) A D. JOSE MANUEL ANTELO DUBRA, para canalización de auga potable e
alumado municipal para dar servicio ó Pazo de Adrán, en zanxa de 12 mts de lonxitude, en
Carballal, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------- Darase cumprimento ás condicións de canalización das empresas adxudicatarias de
auga potable e alumado público, realizando as obras de acordo cos regulamentos técnicos
vixentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Instalarase a tubería á máxima profundidade para evitar danos no resto dos servicios
urbanísticos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Repoñerase o pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos
cruces realizados nas pistas públicas.-----------------------------------------------------------------------n) A D. JAIME CARAMES CARNEIRO, para segregación da finca nº 118 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Lucí, situada en Igrexa, segundo proxecto redactado
polo técnico D. Luis Moreira Matos, debendo axustarse ó proxecto presentado.--------------------Neste momento abandona a sala o Sr. Castroagudín Valladares.-----------------------------ñ) A D. ANTONIO CASTROAGUDIN VALLADARES, para segregación dunha finca
en Vilar de Abaixo, en “Leira da Palla”, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
técnico D. Jesús Naveira Pequeno, debendo axusta-la división ó proxecto presentado.------------Volve a entrar na sala o Sr. Castroagudín Valladares.-------------------------------------------

4.-CERTIFICACIÓN DE OBRAS.-------------------------------------------------------------a) Certificación nº UN e LIQUIDACIÓN da obra “Afirmado de pistas en Luou” dentro
do “Plan XXI de Infraestructuras Locais de transporte e travesías municipais 2002 ”, asinada
polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de corenta e dous mil cento
cincuenta e oito euros con vinteun céntimos.--------------------------------------------------------------5.- LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.--------------------------------------------a) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a CASTELAR DE GESTIÓN S.L., a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para
catro edificacións destinada a vivendas unifamiliares, situadas nos Verxeles, parroquia de Oza,
nº 87, 88, 89 e 90, segundo obras executadas en base a licencia municipal número 171, de data
23-06-98, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------b) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. SENEN GARCIA ALVAREZ, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para
edificación destinada a vivenda unifamiliar, situada en As Galanas, parroquia de Calo, segundo
obras executadas en base a licencia municipal número 295, de data 15-10-98, salvo o dereito de
propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------------------------------------6.-LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.-Visto o expediente
tramitado a instancia de Dª GLORIA SENRA GAYO, veciña de Teo, que solicita a
regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a DELICATESSEN no
lugar de Cacheiras( Urb. Los Rosales Bl. C-BJ C), parroquia de Cacheiras deste concello.------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- DEVOLUCION DE FIANZA.- Dada conta de escrito de D. José Luis Vidal Laíño,
en representación de “OÑIAL S.L.” , nº 35, de data 09-01-01, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que, mediante aval do Banesto ten depositada por importe de 8.774,71 Euros
como garantía definitiva da obra "Construcción do Centro Socio-Cultural e da Terceira Idade do
Concello de Teo”, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a devolución
da antedita fianza, por considerar que o expediente cumpre tódolos requisitos legalmente
establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.------------------------------------8.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de D. JOSE ANTONIO PERNAS ROSENDE, nº 3.500 de data 02-12-02, no que expón
que o establecemento dedicado a Café-Bar, situado no lugar de Pontevea, parroquia de Reis, da
súa propiedade, que viña rexentando D. Salvador Ortega Iglesias, pasa a rexelo D. José Luis
Suárez Picón, polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Comisión

de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo
suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.------------------9.- LICENCIA DE AUTOTURISMO.- Visto escrito presentado por D. Eduardo
Ramiro Vázquez Taboada, número 3.475 de data 27-11-02, no que expón que é titular da
licencia de autoturismo clase B número 15 deste concello, á que ten afecta o vehículo SEAT
Toledo 1.9 TDI, e que pretende substituilo polo vehículo marca CITROEN, modelo C-5,
matrícula 3907-CBX, a Comisión de Goberno dase por enterada.-------------------------------------10.- COMPRA DE MATERIAL PARA POLIDEPORTIVO DOS TILOS.-----------Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a
compra de material para o Polideportivo dos Tilos á empresa “RICARSAT”, por importe de
dous mil cincocentos trinta e dous euros con corenta e oito céntimos(IVE non incluido).---------11.-SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.-Vistos os informes emitidos polo
departamento de servicios sociais e demais documentación obrante no expediente, a Comisión
de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a D. JOSE
BARROS GUILLET, o cal non deberá aportar ningunha cantidade para o citado fin.-------------12.-SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.--------------------------a)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Adelina Fuentes Pérez, para o pago de 25,60
euros ó mes correspondente a prezo de billetes de autobús a Santiago, para acudir co seu fillo a
tratamento médico.--------------------------------------------------------------------------------------------b)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Sabina Alonso Vázquez, para a compra de
alimentos e 902 euros para a compra dun audífono.-----------------------------------------------------c)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
conceder unha axuda de 120 euros a Dª Nerea López Gómez, para contribuir ó financiamento da
súa escolarización.---------------------------------------------------------------------------------------------13.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 30 DE DECEMBRO DE 2002.-----------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Ramón Fernández Fernández
D. Juan B. Aller Suárez
D. Manuel Mata Iglesias
Secretario:
D. Jesús Naveira Vázquez.

Na casa do concello de Teo, a trinta de decembro
de dous mil dous.---------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria convocada para este día.--Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte ---------------------

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

l)

Proveedor e concepto
CEFIGAL(Fact. A/2299)
Obras de calefacción en escola vella de Pontevea e acometida de luz en
Insua
CEFIGAL(Fact. A/2300)
Calefacción en local de escola vella de Cacheiras
CARPINTERIA SANROFER, S.L.(Fact. 158)
Traballos de carpintería en colexios e centros médicos
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 159)
Traballos realizados en Urbanización Os Verxeles
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 160)
Traballos realizados en área de Vilariño
ARCHY&SIGA(Fact. A/848)
Material informático para oficinas municipais
COPYFREMI(Fact. 925)
Materiais de oficina
GOMEZ Y FANDIÑO S.L. (Fact. A862)
Materiais de construcción
GOMEZ Y FANDIÑO S.L. (Fact. A 1028)
Materiais de construcción

Importe
2502,53€

GOMEZ Y FANDIÑO S.L. (Fact. A1045)

911,60€

2538,58€
2030€
1740€
3248€
447,76€
17,26€
1439,46€
494,07€

Orde
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)

Proveedor e concepto
Materiais de construcción
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS S.L.(Fact. 46/02)
Confección de cartografía dixitalizada de urbana
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS S.L. (Fact. 48/02)
Dixitalización arquivo catastral
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS S.L. (Fact. 58/02)
Atención ó público
TRAPSA(Fact. 482)
Bonobús
D. ANGEL CARLOS MIGUENS UZAL
Suplido por pago de reparación de vehículo
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 382/02)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 380/02)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 381/02)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 389/02)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 398/02)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 399/02)
Trípticos sobre o concello
GRAFIDEZA, S.L.(Fact. 438/02)
Materiais de oficina
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.(Fact. 043)
Colocación de megafonía, festival de Nadal colexio da Ramallosa
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 044)
Colocación de alumado de Nadal
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS LITO S.L. (Fact. 1529
Actuación musical
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 345/02)
Servicios realizados a Santiago co colexio da Ramallosa
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 388/02)
Servicio de autocar , actuación Ballet Rey de Viana
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 389/02)
Servicio realizado con alumnos de ASPAMITE, mes de novembro
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 390/02)
Bonobús, mes de novembro
D. ENRIQUE PAISAL(Fact. 8)
Actuación musical (28-12-02)
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS(Fact. 49/02)
Confección fichero físico das altas 2002
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS(Fact. 56/02)
Dixitalización arquivo catastral
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS(Fact. 59/02)
Dixitalización arquivo catastral
SOGAMA(Fact. 2001/0769)
Fact. Complementaria á 2001/0460
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 316/02)
Servicio con colexios, 13/14-06-02
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 335/02)
Bonobús 3ª idade, outubro 2002
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 336/02)
Servicios con ASPAMITE, mes de outubro 2002

Importe
5447,36€
5745,83€
836,59€
367,20€
66,23€
207,40€
35,96€
66,24€
590,23€
12,73€
297,86€
311,98€
836,61€
5925,98€
300,51€
926,04€
225,08€
1286,14€
142,21€
661€
5003,52€
5818,56€
5891,29€
510,96€
900,32€
185,66€
1478,81€

Orde
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)

Proveedor e concepto
VIAXES VILORIA(Fact. E-5012)
Excursión a Portugal(26-10-02)
VIAXES VILORIA(Fact. 02298/02)
Viaxe a Palma de Palma de Mallorca, novembro 2002
MARLO S.C.(Fact. 156)
Instalación de marquesiñas en Casalonga e Carballal
HNOS. VILAS GEY, S.C.(Fact. A 45)
Desbroces en Luou
CADENA COPE(Fact. 042-02-00757)
Programa radiofónico
CENTRO DEPORTIVO(Fact. 1/0107)
Materiais deportivos
EXCLUSIVAS IGLESIAS(Fact. A0004374)
Marcadores para polideportivo e materiais deportivos

Importe
16.560
23430€
7024,49€
9796,90€
348,59€
672,90€
2225,44€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. JAVIER TEMES RODRIGUEZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar
en Cerdeira, parroquia de Vilariño, segundo proxecto redactado por Cid Rivadulla Arquitectos
S.L., debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a
presentación do nomeamento de técnico director das mesmas.-----------------------------------------b) A D. JAVIER RIVADULLA MONTAÑA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Socastro, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado por Cid Rivadulla
Arquitectos S.L., debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras
ata a presentación do nomeamento de técnico director das mesmas.----------------------------------c) A D. SEVERINO RIVADULLA SONEIRA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Socastro, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Javier Rivadulla, debendo construir de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras
ata a presentación do nomeamento de técnico director das mesmas.----------------------------------d) A Dª BELÉN ZAMAR CARBIA, para construcción dun cerramento de 150 ml, sen
tratarse de obras de muro de fábrica, con tela metálica e postes de formigón, na finca nº 34 de
Freixeiro, parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 2.12 das Normas Subsidiarias
vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.-------------------------------------------------- Retranquearase á distancia sinalada pola Demarcación de obras da Xunta de Galicia
para a estrada comarcal.--------------------------------------------------------------------------------------- Contará previamente coa autorización da Demarcación de Estradas da Xunta de
Galicia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) A Dª MARIA ANGELES COELHO COTON, para obras menores de modificación de
acceso a finca, con antiga licencia nº 104/2002, facendo o acceso polo lateral da finca situada en
Pedrouso, parroquia de Cacheiras, e debendo dar cumprimento ás condicións xenéricas do
artigo 2.12 das Normas Subsidiarias vixentes, sen empregar ningún tipo de muro de fábrica.----f) A D. JOSE MANUEL GUERRA CALVELO, para retellado de cuberta da vivenda de
70 m/2 e adecentamento da fachada da mesma, en Vilanova, parroquia de Oza, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------g) A D. JOSE IGLESIAS MERA, para reparación de tellado da vivenda de 60 m/2 e
adecentamento da fachada de 80 m/2, na vivenda situada en Casalonga nº 34, parroquia de Calo,

debendo axusta-las obras sen modifica-lo volume actual da vvenda, sen que as obras afecten á
estructura da mesma, e debendo contar previamente coa autorización da Demarcación de obras
do Estado(Fomento).------------------------------------------------------------------------------------------h) A D. JOSE RAMON SEBIO RENDO, para retellado de cuberta da vivenda de 90 m/2
e do galpón de 50 m/2, na finca nº 564 de Outeiro de Reis, parroquia de Rarís, debendo
realiza-las obras sen modifica-lo volume actual das edificacións, e sen que afecten ás estructuras
das mesmas.----------------------------------------------------------------------------------------------------i) A Dª DOLORES LIÑARES OTERO, para apertura dun oco de ventá á vía pública, en
Vilaverde, parroquia de Calo, debendo realiza-las obras sen afectar a estructura da edificación.-l) A D. ANTONIO BELLO GARCÍA, para rasanteo e nivelación de finca, aportando 50
m/3 de terra, separado 30 metros da estrada N-550, en “Picalgallo”, lugar de Casalonga,
parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------------- Respectarase o sistema de drenaxe de solos ou posible rede de rego das fincas, e
repoñerase a capa superficial destinada a igual uso da actual.------------------------------------------- As terras aportadas en actuacións non afectará a posibles zonas de influencia de canles
de auga, sen previamente obte-la autorización sectorial correspondente.------------------------------ Aportará aval por valor de 150 euros para responder a posibles danos ocasionados no
pavimento da pista que conduce ata a finca.---------------------------------------------------------------ll) A D. SEVERINO RIVADULLA SONEIRA, para segregación de finca sinalada no
proxecto que se adxunta, situada en Socastro, parroquia de Calo, debendo efectua-la
segregación de acordo co proxecto presentado.-----------------------------------------------------------m) A D. MANUEL MOREIRA GÓMEZ, para acometida eléctrica para os edificios de
48 vivendas en Ramallosa, executando zanxa paralela á estrada autonómica, desde o pk . 7,735
ata a entrada do edificio, por fóra da beirarrúa existente, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ A canalización farase a unha profundidade suficiente para respecta-las obras de
infraestructuras urbanas municipais existentes e pendentes de instalar, deixando libre o paso á
canalización de augas residuais, de choiva, auga potable, alumado público, etc, situándoa polo
borde da beirarrúa.---------------------------------------------------------------------------------------------- Repoñeranse o pavimento e a beirarrúa en perfectas condicións.---------------------------- Presentará aval por importe de 800 euros para responder dos posibles danos en bens
públicos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contará previamente coa autorización da Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Vivenda, e coas autorizacións sectoriais correspondentes, executando as obras de
acordo coas indicacións destes organismos.--------------------------------------------------------------4.- LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.--------------------------------------------a) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. FRANCISCO LAGO RÍOS, en representación de “HERMANOS LAGO RÍOS
S.L.”, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para un edificio de 14 vivendas e 6 locais no
“Edificio Durán”, construido en Cacheiras, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas
en base a licencia municipal número 283/99, de data 29/10/1999, salvo o dereito de propiedade
e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto correspondente que se
aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-----------------------------------b) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. MANUEL SÁNCHEZ SOUTO, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION
para unha vivenda unifamiliar situada en Feros, parroquia de Cacheiras, segundo obras

executadas en base a licencia municipal número 288/00, de data 03/11/2000, salvo o dereito de
propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-----------------------------------c) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a Dª ROSA Mª LIÑARES GIMENEZ, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION
para unha vivenda unifamiliar de protección oficial, construida na finca nº 546 do Plano de
Concentración, situada en Osebe, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base a
licencia municipal número 290/00, de data 03/11/2000, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto correspondente que se
aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.---------------------------------------------------------------d) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a “VAL DE OSEBE PROMOCIONES S.L.”, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACION para un edificio de 7 vivendas, construido en Ameneiro, parroquia de Calo,
segundo obras executadas en base a licencia municipal número 248/99, de data 31/08/1999,
salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do
imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------------------------e) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a “PROGAEYCO S.L., a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para unha
edificicación destinada a vivenda unifamiliar, situada na finca nº 461-C en Feros, parroquia de
Cacheiras, segundo obras executadas en base a licencia municipal número 96/01, de data
08/06/2001, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------f) Visto o informe do técnico municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a Dª DOLORES MIRÁS BLANCO, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN PARCIAL, para o local da planta baixa da edificación destinada a edificio de
vivendas e local, situado en Casalonga, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licencia municipal número 179/95, de data 25/09/1995(licencia construcción), e nº 17/01, de
data 21/02/2001(legalización de edificio).-----------------------------------------------------------------g) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. MANUEL VIDEIRA CORREA, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION
para unha edificicación destinada a vivenda unifamiliar, situada en Cesar, ”Xibixín”, parroquia
de Calo, segundo obras executadas en base a licencia municipal número 141/98, de data
05/06/1998, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------5.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintedúas horas e
vinte minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 14 DE XANEIRO DE
SEÑORES ASISTENTES:
2003.-----------------------------------------------------------Alcalde-Presidente:
Na casa do concello de Teo, a catorce de xaneiro
D. Armando U. Blanco Martínez.
de dous mil tres.----------------------------------------------Concelleiros:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
D. Antonio Castroagudín Valladares Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
D. Manuel R. Cajaraville Campos
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
D. Ramón Fernández Fernández
asistencia dos seis membros que a compoñen e que se
D. Juan B. Aller Suárez
citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria
D. Manuel Mata Iglesias
supletoria convocada para este día.------------------------Secretario:
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Jesús Naveira Vázquez.
Naveira Vázquez.---------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos incluídos na seguinte --------------------------ORDE D O D Í A :
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)

Proveedor e concepto
COOPERATIVA AMIGUIÑOS DE TEO(Fact. 30)
Abonos gardería municipal
COPYNINO 1(Fact. 2228/02)
Fotocopias
GRAFINOVA S.A.(Fact. 200627)
Folletos de promoción
INFANTILANDIA, S.L. (Fact. 11)
Montaxe de festa infantil o 5 de xaneiro de 2003 no pavillón da
Ramallosa
EL CORREO GALLEGO(Fact. P216.257)
Anuncio do concello
EL CORREO GALLEGO(Fact. P 216.258)
Anuncio do concello
MUNDOCOPY(Fact. 6933)
Materiais de oficina
HORMIGONES MONPASA(Fact. B00072)
Formigón para obras municipais
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L.(Fact. 194/02)
Obras en diferentes lugares do concello
EMPRESA SEOANE S.L. (Fact. 435/02)
Servicio con alumnos de ASPAMITE, mes de decembro
MANUEL VALIÑO CALO(Fact. A/335)
Materiais para obras muncipais
RETEVISION(Fact. Te33561606)

Importe
6795,08€
105€
3005,06€
766,89€

279.56€
244,76€
147,78€
616,90€
2555,13€
900,30€
166,97€
105,56€

Orde
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)

Proveedor e concepto
Conexión a Internet
PROSEGA S.A.(Fact. 03/000646)
Conexión á central receptora de alarmas
RESTAURANTE-XAMONERÍA A COVA(Fact. 5822)
Pinchos clausura curso
SEÑALIZACIONES D.L.C. , S.L. (Fact. 2002/0467)
Pancartas para xornadas de exhaltación en mercadiño de Cacheiras
SEÑALIZACIONES D.L.C., S.L. (Fact. 2002/0476)
Pancarta para xornada de exhaltación en mercadiño de Cacheiras
OTERO TELCOM, S.L.U.(Fact. RAD00438)
Intalación de extensión para fax
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA(Fact. 001/003)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA(Fact. 002/003)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA(Fact. 003/03)
Productos para departamento de cultura e deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA(Fact. 004/03)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA(Fact. 005/03)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA(Fact. 006/03)
Productos para departamento de cultura e deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA(Fact. 007/03)
Productos para departamento de cultura e deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA(Fact. 008/03)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA(Fact. 009/03)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA(Fact. 010/03)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA(Fact.011/03)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA(Fact. 012/03)
Productos para actividades municipais
SANCOSA S.L.(Fact. A/780)
Productos para atencións protocolarias
EXPRES DE VEA(Fact. 242)
Servicio de transporte para o día do Baile(19-12-02)
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3001)
Obras en diferentes partes do concello
CIBERTEO(Fact. 3-2002)
Materiais informáticos para Omic
CIBERTEO(Fact. 4-2002)
Materiais informáticos para aula de informática
CIBERTEO(Fact. 7-2002)
Materiais informáticos
CIBERTEO(Fact. 9-2002)
Impartición de cursos de informática en aula informática municipal
OTERO-VAZQUEZ, ARQUITECTOS, S.L. (Fact. 12/02)
Informes de infravivenda

Importe
64,62€
900€
342,20€
285,36€
52,29€
53,67€
32,97€
162,25€
27,68€
46,65€
9,45€
36€
39,09€
134,75€
66,47€
60,30€
896,81€
770,40€
1251,90€
4878,51€
597,40€
284,20€
1715,76€
670,48€
881,60€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. RAMÓN PAZOS DÍAZ, para construcción dun cerramento, na finca nº 2024,
situada en Vilar de Francos, parroquia de Calo, presentando proxecto técnico redactado por D.
Julio Rojo Martínez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------ Executarase de acordo co proxecto técnico presentado, utilizando materiais de acabado
segundo ó artigo 104 da Lei9/2002.------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m e empregando materiais tradicionais do
medio rural onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros
materiais de fábrica, agás que sexan revestidos e pintados.---------------------------------------------- Situará a base do cerramento á mesma cota do pavimento.----------------------------------b) A Dª Mª ELENA PAREDES VILLARONGA, para construcción dun cerramento
entre lindeiros, no lugar da Torre, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Empregaranse materiais tradicionais do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan revestidos e
pintados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ, para obras de retellado de cuberta da
edificación achegada á casa, situada na finca nº 194 de Pite, parroquia de Lucí, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, e concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da dita Lei, para
harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.---------------------Dada conta de escrito de D. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ SOUTO, en representación de
“O REGATO S.C.”, nº 3618 de data 19/12/2002, no que expón que o establecemento dedicado
a Restaurante dun tenedor, situado en Cacheiras, pasa a rexe-lo MONCHO PETEIRO, S.C.,
representada por Dª Rita Hernández Oubiña, polo que solicita o cambio de titularidade do citado
establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de
titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a
primitiva licencia.---------------------------------------------------------------------------------------------5.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.--------------------------------------------------------------a) Dada conta de escrito de D. Juan José Freire González, en representación de
“EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. “, nº 3.361, de data 13-11-02, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que, mediante aval do Barclays Bank ten depositada por importe de 892,35
Euros, como garantía definitiva da obra "Saneamento en Ponte Espiño”, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a devolución da antedita fianza, por considerar

que o expediente cumpre tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron
reclamacións na súa contra.----------------------------------------------------------------------------------b) Dada conta de escrito de D. Claudio Martínez Cao, en representación de
“MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. “, nº 3.481, de data 28-11-02, no que solicita que lle
sexan devoltas as fianzas que, mediante avais de Caixa Galicia Bank ten depositadas polos
importes que a continuación se citan, como garantía definitiva das obras que tamén se
relacionan:------------------------------------------------------------------------------------------------------- Área de descanso xunto a albergue Faramello C. de Santiago
1.119,62E.
- Saneamento Vilela
925,56E.
- Saneamento en Fornelos-Rarís
932,77E.
- Saneamento en Chaves-Lucí
800,55E.
- Saneamento en Eo dos Ferreiros-Oza
1.021,72E.
A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a devolución das
anteditas fianzas, por considerar que os expedientes cumpren tódolos requisitos legalmente
establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.------------------------------------6.- SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.---------------------------------------------Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda a domicilio a D. Andrés Crego López, o cal deberá aporta-la
cantidade de 14,42 Euros para o citado fin.----------------------------------------------------------------7.- SOLICITUDE DE EMERXENCIA SOCIAL.-------------------------------------------Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Silvia Graciela Cetrángolo, por importe
de 588,76 euros para a compra de libros de texto para os seus tres fillos.----------------------------8.-SOLICITUDE DE
TARXETAS
DE
ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.-------------------------------------------------------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª Mª Elena Otero Fuentes, non
debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------b)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª Ana Mª Blanco Núñez, non
debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------9.- SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO, ANO 2003.----Consonte ó estipulado no artigo 4.1 do Regulamento de subvencións e axudas deste
concello, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda abri-lo prazo para que tódalas
entidades sen fin de lucro poidan solicita-las subvencións correspondentes ó exercicio do ano
2003. As solicitudes terán que ser presentadas no Rexistro Xeral do concello nos trinta días
naturais seguintes a partir da publicación do presente no B.O.P., segundo a instancia tipificada,
e achegada a documentación que se especifica no vixente Regulamento.-----------------------------

10.-COLABORACIÓN CON BOLETÍN DE CRUZ VERMELLA.- Visto o escrito
da “Asociación de Amigos de la Cruz Roja Española”, relativo ó seu Boletín Informativo, no
que se solicita a colaboración deste concello na antedita publicación, a Comisión de Goberno,
por unanimidade, acorda a reserva dun espacio no Boletín, por un importe de 150,25 Euros.----11.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
corenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
TIVO
LUGAR
O
DÍA
4
DE
FEBREIRO
DE
2003.------------------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a catro de febreiro de dous
SEÑORES ASISTENTES:
mil tres.---------------------------------------------------------Alcalde-Presidente:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
D. Armando U. Blanco Martínez.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
asistencia dos seis membros que a compoñen e que se
D. Manuel R. Cajaraville Campos
citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria
D. Ramón Fernández Fernández
supletoria convocada para este día.------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Manuel Mata Iglesias
Naveira
Vázquez.---------------------------------------------Secretario:
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de
D. Jesús Naveira Vázquez.
seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos
na
seguinte
----------------------------------------------------------------------------------------QUE

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Proveedor e concepto
PURA TORRES MAGARIÑOS(Fact. 31)
Regalos protocolarios
NEUMATICOS VAZQUEZ(Fact. 003/03)
Cambio de rodas e discos e cambio de aceite, coche da policía local
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.(Fact. 02/03)
Traballos de bacheo en diferentes lugares do concello
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L. (Fact. 50/03)
Libros de rexistro para oficinas municipais
CASTROMIL S.A.(Fact. 563/02)
Bonos, mes de decembro 2002
GALICON(Fact. 7/03)
Materiais de oficina
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L.( Fact. 74/02)
Base de formigón para marquesiña en Calo e entrada de portal en Calo
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L.(Fact. 2/03)
Traballos de pintura en colexio da Ramallosa
MUNDOCOPY(Fact. 7067)
Materiais de oficina

Importe
338,14€
610,74€
6154,65€
62,22€
43,10€
104,42€
893,20€
420,22€
71,29€

Orde
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)

Proveedor e concepto
COREGAL(Fact. S03/0011)
Recollida de papel e cartón, mes de decembro 2002
ASCENSORES ENOR(Fact. 743.039)
Mantemento de ascensor de centro sociocultural da Ramallosa
CORREOS Y TELEGRAFOS(Fact. C020240757)
Franqueo de correspondencia municipal
SOGAMA(Fact. 2002/3601)
Tratamento dos RSU, mes de decembro de 2002
FARMACIA ENRIQUE MARTINEZ PARAJo(Fact. 000377/2002)
Medicamentos para funcionarios
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 200834)
Carteis para torneo de fútbol municipal
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 200835)
Felicitacións de Nadal e materiais de oficina
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A-3)
Materiais de construcción para obras municipais
FARMACIA MARTINEZ ATÁN(Fact. 0001429/01)
Medicamentos para funcionarios
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000002/01)
Medicamentos para funcionarios
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000003/01)
Medicamentos para funcionarios
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000004/01)
Medicamentos para funcionarios
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000005/01)
Medicamentos para funcionarios
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000006/01)
Medicamentos para funcionarios
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000007/02)
Medicamentos para funcionarios
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000008/01)
Medicamentos para funcionarios
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000009/01)
Medicamentos para funcionarios
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 00000010/01)
Medicamentos para funcionarios
TRAPSA(Fact. 3/03)
Recarga tarxetas bonobús
EL CORREO GALLEGO(Fact. P300.118)
Anuncio publicitario
TELEFONICA
Recibo da consistorial, mes de xaneiro
TELEFONICA
Recibo da policía local
TELEFONICA
Recibo conexión a Internet da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo fax policía local
TELEFONICA
Recibo centro médico de Cacheiras
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA

Importe
538,51€
274,36€
2322,49€
8602,43€
456,91€
936,12€
3242,18€
2608,88€
265,12€
375,23€
9,99€
262,82€
58,24€
441,34€
177,03€
50,31€
264,39€
31,29€
559,68€
209,96€
1133,35€
125€
139,13€
25,44€
139,17€
51,84€
16,15€
83,23€

Orde
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)

be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)

Proveedor e concepto
Fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo centro médico de Pontevea
AUDASA(Fact. 631896)
Peaxes Santiago-A Coruña
MARIA ISABEL CAO BARREIRO(Fact. 90)
Servicio de limpeza, aula de informática
MARIA ISABEL CAO BARREIRO(Fact. 94)
Servicio de limpeza, meses de outubro, novembro, decembro e xaneiro
GESTORÍA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10001099)
Traballos para o concello
PIROTECNIA CALO S.L. (Fact. F00002)
Fogos cabalgata de Reis
COMERCIAL RIO HIDALGO, S.A.(Fact. 69259)
Materiais para cabalgata de Reis
EDITORIAL BAYER HERMANOS, S.A.(Fact. 840245)
Suscripción “La Administrción Práctica 2003”
FERLIÑO(Fact. A29)
Materiais para obras municipais
GARCIA-PICCOLI ATANES- REGUEIRO MUÑOZ(fact. 02R2614)
Dereitos e suplidos, autos 275/2002
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L.(Fact. 207/03)
Materiais de oficina
ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.(Recibo 686108713)
Seguro multiriesgo oficinas
CONPEAL, S.L.(Fact. (Fact. 7/03)
Materiais para obras municipais
MUNDOCOPY(Fact. 7312)
Materiais de oficina
FERRETERIA-DROGUERÍA TEO AMATE(Fact. 60/A)
Materiais de limpeza e para obras municipais
PEREIRA Y SANCHEZ, S.L. (Fact. A/000068)
Reparacións de contedores
HOSTELERIA GALEGA&TURISMO(Fact. 100)
Publicidade en revista de hostelería
GALICON(Fact. 12/03)
Materiais de oficina
TELEFONICA
Factura de móbiles municipais
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 51)
Augas para pleno
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 52)
Consumicións clausura cursos de informática
FARMACIA ANA PRIETO BERTOLEZ
Medicamentos para servicios sociais
DEPORTES CANEDA(Fact. 107A/02)
Material deportivo
DEPORTES CANEDA(Fact. 108A/02)
Material deportivo
TRANSPORTES Y MAQUINARIAC.P. S.L. (Fact. 13/03)
Obras en diferentes lugares do concello
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 231/2002)
Productos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 230/2002)

Importe
39,11€
14,28€
104,40€
556,80€
462,84€
139,43€
136,07€
219€
388,43€
152,68€
252,67€
3002,05€

4993,56€
162,92€
325,29€
3298,70€
348,59€
184,89€
760,22
14,25€
258€
462,58€
1952€
7018€
4358,49€
245,63€
24,40€

Orde
bu)
bv)
bx)
bz)

ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)
cm)
cn)
co)
cp)

Proveedor e concepto
Productos para escolas
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 233/2002)
Productos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 232/2002)
Productos para departamento de servicios sociais
RADIO OBRADOIRO(Fact. R 300.095)
Emisión de programa radiofónico
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA
ADMINISTRACION LOCAL(Fact. 2003/0129)
Renovación suscripción revista CUNAL, ano 2003.
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES-BENJAMIN V. REGUEIRO
Honorarios Auto 313/2000
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES-BENJAMIN V. REGUEIRO
Provisión de fondos Auto 52/2002
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES-BENJAMIN V. REGUEIRO
Provisión de fondos Auto 3/2002
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES-BENJAMIN V. REGUEIRO
Provisión de fondos Auto 67/2002
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES-BENJAMIN V. REGUEIRO
Provisión de fondos Auto 1911/2002
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 312)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
CIBERTEO(Fact. 01-2003)
Equipo informático para xulgado de paz
CIBERTEO(Fact. 02-2003)
Material informático
CIBERTEO(Fact. 03-2003)
Material informático
CIBERTEO(Fact. 04-2003)
Material informático
CIBERTEO(Fact. 05-2003)
Material informático
CIBERTEO(Fact. 06-2003)
Diplomas para cursos de informática
DEPORTEGESTION S.L. (Fact. 36-2002)
Actividades deportivas, mes de decembro
GALICON(Fact. 17/03)
Materiais de oficina
TRAPSA(Fact. 6/03)
Bonobús

Importe
43,79€
88,78€
348,59€
155€

150€
150€
300€
150€
150€
28€
1789,88€
162,40€
532,44€
2917,40€
595,08€
24,36€
3137,28€
36,25€
521,52€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENCIAS DE OBRA.- Dada conta do escrito
de D. JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ, nº 165, de data 04/02/2003, no que solicita o
cambio de titularidade das licencias de obra nº 65/02, 66/02 e 67/02, que lle foran concedidas
pola Comisión de Goberno en sesión de data 20/02/02, para construcción de vivendas
unifamiliares, nas fincas nº 88, 88A e 88B, do lugar de Ribas, parroquia de Oza, segundo
proxectos redactados pola arquitecta Dª Marina Gómez Fuentes, pasando a titularidade a
“PROMOLAR XOVEN S.L.”, representada por D. Marcelino Villaverde Pego, a Comisión de

Goberno, por unanimidade, acorda concedelle-lo cambio que se solicita, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------b)CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENCIAS DE OBRA.- Dada conta do escrito
de D. CARLOS VILARES PEREZ, en representación de “URBE SANTIAGO, S.L.”, nº 3611,
de data 18-12-02, no que solicita o cambio de titularidade da licencia de obra nº 102/02, que lle
fora concedida a “BAHIA INMOBILIARIA GALLEGA S.L.” pola Comisión de Goberno en
sesión de data 21/03/02, para construcción de 27 vivendas en “Rial de Arriba” no lugar das
Galanas, parroquia de Calo, pasando a titularidade a “URBE SANTIAGO, S.L.”, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acorda concedelle-lo cambio que se solicita, debendo suxeitarse
ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.-------------------------------c) A Dª CARMEN FIGUEIRA DIEGUEZ, para construccción dun cerramento de 145
ml en pedra e 80 ml con bloques, postes e alambre, na finca nº 2223 de Mazas, parroquia de
Calo, debendo executa-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando a altura da zona
opaca a 1.50 mts e empregando materiais tradicionais do medio rural onde se localicen,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan
revestidos e pintados.------------------------------------------------------------------------------------------ Situará o cerramento á distancia mínima de 4,00 mts ó eixe da pista que accede ó
núcleod e Mazas, e a 5,00 mts do eixe da pista xeral.----------------------------------------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.--------d) A D. MANUEL RODRIGUEZ CORTIÑAS, para construcción dun cerramento de 78
ml de postes metálicos e alambre, no lugar de Cornide, nº 16, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Empregaranse materiais tradicionais do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan revestidos e
pintados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Situará o cerramento á distancia mínima de 5,00 mts ó eixe da pista pública, situando a
base á mesma cota do pavimento da pista.-----------------------------------------------------------------e) A D. GERARDO SALGADO CALO, para construcción dun cerramento, na finca
situada en Chaves, parroquia de Lucí, presentando proxecto técnico redactado por D. Arturo
Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------ Executarase de acordo co proxecto presentado, utilizando materiais de acabado
segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m e empregando materiais tradicionais do
medio rural onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros
materiais de fábrica agás que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------f) A D. ANTONIO SEIJO MARTINEZ, para retellado de cuberta do alpendre existente
de 40 m/2, situado en Pite, parroquia de Lucí, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de

terreos, construccións, edificios e instalacións, e concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da dita Lei, para
harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------------g) A D. JESUS BARREIRO PICHEL, para obras de mantemento e conservación de
cuberta e fachadas da vivenda situada en Chaves, parroquia de Lucí, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, e concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da dita Lei, para
harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------------h) A D. ANDRÉS M. ARZÚA TIZÓN, en representación de SANARCA, para o
acondicionamento dun local destinado á elaboración, embotellado e distribución de licores de
augardente, en Solláns, nº 65, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado por D. José Luis
Dosil Caamaño, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre residuos
e medidas correctoras, instalando para a evacuación de fumes e gases procedentes da
instalación, un shunt independiente ó resto do edificio que deberá supera-lo cumio do edificio,
e entrega-los residuos da actividade a un xestor autorizado.--------------------------------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta do
escrito de D. Jorge Mella Calvo, nº 162 de data 03/02/2003, no que expón que pasa a rexe-lo
establecemento dedicado a CAFE-BAR, situado en Rarís, que viña rexentando Dª Manuel
Calvo Vilariño, polo que solicita o cambio de titularidade, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda concede-lo cambio que se solicita, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------5.-SOLICITUDE
DE
TARXETA
DE
ESTACIONAMENTO
PARA
MINUSVÁLIDOS.-------------------------------------------------------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Humberto Mazoy Fernández,
non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-------------------------------

6.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.

O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE
TIVO LUGAR O DÍA 14 DE FEBREIRO DE 2003.Na casa do concello de Teo, a catorce de febreiro
SEÑORES ASISTENTES:
de dous mil tres.---------------------------------------------Alcalde-Presidente:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
D. Armando U. Blanco Martínez.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
Concelleiros:
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
D. Antonio Castroagudín Valladares asistencia dos seis membros que a compoñen e que se
D. Manuel R. Cajaraville Campos
citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión
D. Ramón Fernández Fernández
extraordinaria convocada para este día.------------------D. Juan B. Aller Suárez
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Manuel Mata Iglesias
Naveira Vázquez.--------------------------------------------Secretario:
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
D. Jesús Naveira Vázquez.
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte ---------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.-SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS Á PRESTACIÓN DE
SERVICIOS SOCIAIS.- Sobre solicitudes á Xunta de Galicia de subvencións destinadas á
prestación de servicios sociais, dada conta a orde do 8 de xaneiro(publicada no DOG nº 13 do
21/01/03), pola que se regulan as axudas destinadas para mantemento, realización de programas
e investimentos, destinadas á prestación de Servicios Sociais polas Corporacións Locais, e á
vista das memorias descriptivas formuladas pola prsidencia, por unanimidade acórdase:---------1º.- Solicitar á Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, ó amparo
da orde expresada, as seguintes axudas para Servicios Sociais de atención primaria, de
conformidade co artigo 1, continuando a prestarse os servicios sociais nas mesmas condicións
que o ano anterior(PRORROGA).--------------------------------------------------------------------------2º.- O concello comprométese a consignar no seu orzamento as contías correspondentes
á súa aportación da seguinte maneira:-----------------------------------------------------------------------

CONCEPTO

Persoal
Mantemento
Axuda no fogar
Realización de
programas
Investimento
TOTAIS

52.010,23
10.443,14
10.179,86
9.465,93

APORTACION
CONCELLO E
OUTRAS
ADMINISTRACIONS
50.003,13
15.664,71
101.067,34
11.719,66

2.337,94
84.437,1

13.889,38
192.344,22

SUBVENCION
SOLICITADA

CUSTO TOTAL

102.013,36
26.107,85
111.247,2
21.185,59
16.227,32
276.781,32

En tódolos conceptos, o remanente é 0,00 Euros.-----------------------------------------------.
3.--SOLICITUDE
DE
TARXETA
DE
ESTACIONAMENTO
PARA
MINUSVÁLIDOS.-------------------------------------------------------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª María Isabel Ribadas Mouriño,
non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-------------------------------

4.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 20 DE FEBREIRO DE 2003.-----------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vinte de febreiro de
SEÑORES ASISTENTES:
dous mil tres.----------------------------------------------------Alcalde-Presidente:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
D. Armando U. Blanco Martínez. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
Concelleiros:
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
D. Antonio Castroagudín
asistencia dos seis membros que a compoñen e que se
Valladares
citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria
D. Manuel R. Cajaraville Campos supletoria convocada para este día.---------------------------D. Ramón Fernández Fernández
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Juan B. Aller Suárez
Naveira Vázquez.-----------------------------------------------D. Manuel Mata Iglesias
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
Secretario:
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
D. Jesús Naveira Vázquez.
incluídos na seguinte ------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)

Proveedor e concepto
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS S.L.(Fact. 02/03)
Actualización e depuración do padrón de urbana
COOPERACIONES ADMINISTRATIVAS S.L. (Fact. 03/03)
Dixitalización de arquivo catastral
INSA, S.L. (Fact. 56/03)
Desratización
GOMEZ Y FANDIÑO S.L. (Fact. A22)
Materiais para obras municipais
COPY ESTUDIO S.L. (Fact. 010171)
Fotocopias
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 015/03)
Tarxetas bonobús, mes de xaneiro
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 009/03)
Servicio de transporte alumnos ASPAMITE
HEDEGASA S.L. (Fact. 09/03)
Bonobús pensionistas
ASISTENCIA FOGAR DE TEO(Fact. 7/2003)
Variación IPC, ano 2002
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 313/03)
Augas para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 314/03)
Augas para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 315/03)

Importe
5961,38€
5964,02€
169,42€
291,64€
206,56€
163,34€
1350,45€
2732€
2298,49€
4,20€
21€
57,59€

Orde
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)
aq)

Proveedor e concepto
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 316/03)
Productos para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 317/03)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 318/03)
Productos para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 319/03)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 320/03)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 321/03)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 322/03)
Productos para departamento de servicios sociais
GASOLEO CALEFACCION S.L. (Fact. 684)
Combustible para calefacción de escolas, centros de saúde e concello
SUGEMA(Fact. 1176)
Alquiler baños portátiles para festas municipais
INFANTILANDIA, S.L. (Fact. 18)
Celebración do día da paz no colexio da Ramallosa
EYPAR(Fact. 010-2003)
Armarios e railes para arquivo municipal
JOSE BAO CARRO
Reparación de roda
GALICON(Fact. 19/03)
Materiais de oficina
CEMIGA(Fact. 013-00000220)
Mantemento fotocopiadora da consistorial
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00086/03C)
Materiais para obras municipais
VIDRIERAS COMPOSTELA(Fact. 51)
Arranxos en diferentes locais municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. G-6)
Gasóleo para vehículos municipais
AUNA(Fact. TE34015542)
Conexión a Internet
CADENA COPE(Fact. 042-02-00070)
Emisión de programa radiofónico
PEREIRA Y SANCHEZ(Fact. A/000004)
Arranxos en diferentes partes do concello
FEMP
Cota 2003
CEPSA(Fact. 0022508)
Gasóleo para vehículos municipais
GAS NATURAL(Fact. HH300066019)
Combustible para polideportivo dos Tilos
VSM CANON(Fact. ST/000747)
Materiais de oficina
ACUÑACIONES UNIVERSALES(Fact. 03/013)
Obsequios para atencións protocolarias
CEMIGA(Fact. 013-000000355)
Mantemento fotocopiadora policía local
CORREOS Y TELEGRAFOS
Reembolso Editorial Aranzadi

Importe
27,84€
54,33€
11,04€
31,78€
167,40€
59,33€
65,58€
12367,98€
313,72€
313,20€
11762,40€
74,59€
58,84€
159,21€
142,47€
173,23€
532,80€
105,56€
348,59€
2979,28€
943,33€
139,20€
335,83€
73,56€
812€
10,12
576,16€

Orde
ar)
as)
at)
au)

av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)

bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)

Proveedor e concepto
COOPERATIVA AMIGUIÑOS DE TEO(Fact. 31)
Abonos gardería municipal, mes de febreiro
VALDES NUÑEZ S.L.(Fact. 1030168W)
Gasóleo para vehículos municipais
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES- BENJAMIN V. REGUEIRO
Honorarios Auto 227/2002
UNION FENOSA
Enerxía para colexios, centros médicos, alumado público e locais
municipais
VEICAR, S.L.
Roupa para policía local
DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA
Tasa por publicación de anuncios no BOP
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 323)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
AGRUPACION DE DEPORTISTAS VETERANOS(Fact. 1/4)
Gastos de arbitraxe, mes de novembro
AGRUPACION DE DEPORTISTAS VETERANOS(Fact. 1/6)
Gastos de arbitraxe, mes de decembro
SISTEMAS DE SEGURIDAD A1, S.L. (Fact. 03-A/2627)
Instalación de sinal de extintor na gardería dos Tilos
ENOR ASCENSORES(Fact. 747.929)
Conservación ascensor centro sociocultural da Ramallosa
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/14)
Productos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/15)
Productos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/16)
Productos para departamento de servicios sociais
MARCOS SANMARTIN MONTES(Fact. 0001/2003)
Actividades deportivas, meses de outubro, novembro e decembro de
2002
EXCAVACIONES MIDÓN S.L. (Fact. 2003033)
Obra en Texexe-Calo
EXCAVACIONES MIDÓN, S.L. (Fact. 2003030)
Materiais para obra na Burga
EXCAVACIONES MIDON, S.L. (Fact. 2003032)
Obras en pista do Sixto-Cacheiras
EXCAVACIONES MIDON, S.L. (Fact. 2003031)
Obras en Guldrís-Cacheiras
LIBRERÍA LA COPIA(Fact. 14)
Regalos para certame de postais
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO S.L. (Fact. FV030254)
Instalación equipo de sonido centro sociocultural da Ramallosa
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact. FV030258)
Instalación equipo de vixiancia polideportivo dos Tilos
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO S.L.(Fact. FV030255)
Material electrónico
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO S.L. (Fact. FV030256)
Material electrónico
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO S.L. (Fact. FV 030257)
Material electrónico
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO S.L.(Fact. FV030259)
Reparación de linternas policía local
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L.(Fact. 315/03)

Importe
8140,37€
67,8
70.45€
3761,48€

12,41€
33,06€
28€
76€
206€
36,10€
274,36€
77,98€
50,74€
54,18€
2262€

418,31€
1015€
14268€
2871€
161,50€
20397,53€
460,50€
58€
21,66€
2937,68€
203,15€
74,79€

Orde
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)
cm)
cn)
co)
cp)
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)
cv)
cx)
cz)
da)

Proveedor e concepto
Materiais de oficina
RESTAURANTE XAMONERÍA A COVA(Fact. 5858)
Pinchos clausura curso creación de empresas (prog. INSERTA)
G.S.T.(Fact. A 03/33)
Reparación reemisión TV
G.S.T. (Fact. A 03/32)
Reparación reemisor TV
EXPRES DE VEA, S.L. (Fact. 2003011)
Servicio de transporte cabalgata de Reis
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES-BENJAMIN V. REGUEIRO
Provisión de fondos, Auto 271/2000
CORREOS Y TELEGRAFOS(Fact. C030006446)
Franqueo de correspondencia municipal, mes de xaneiro
SOGAMA(Fact. 2003/0227)
Tratamento dos RSU, mes de xaneiro 2003
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 35)
Obra en local social de Rarís
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 34)
Ampliación de alumado público Área Recreativa de Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 36)
Cambio de poste en Iglesia-Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 37)
Cambio de poste en Faramello-Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 43)
Ampliación no campo de fútbol de Reis
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 44)
Ampliación de alumado público en Texexe
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 45)
Ampliación de alumado público en Mazas-Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 46)
Ampliación de alumado público en Ribeira-Reis
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 47)
Cambio de apoio de formigón en Cobas
LA LEY(Fact. 3.310.007.627)
Suscripción a publicacións
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 83)
Materiais para obras municipais
CORREOS Y TELEGRAFOS(nº 16375)
Telegrama
CORREOS Y TELEGRAFOS(nº 16376)
Telegrama
CORREOS Y TELEGRAFOS(nº 16377)
Telegrama
CORREOS Y TELEGRAFOS(nº 16378)
Telegrama
TELEFONICA
Recibo da consistorial
TELEFONICA
Recibo teléfono da policía local
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA

Importe
300€
1026,26€
833,55€
275€
120,20€
341,46€
9128,83€
1773€
2194,75€
1663,57€
1032,54€
9461,50€
1685,73€
1318,15€
1656,48€
209,15€
174,72€
1727,15€
9,69€
9,69€
9,69€
9,69€
1275,58€
165,78€
48,28€
25,81€
138,15€

Orde
db)
dc)
dd)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)

dn)
do)

dp)

dq)
dr)
ds)
dt)
du)
dv)
dx)
dz)
ea)
eb)
ec)
ed)

Proveedor e concepto
Recibo de fax da policía local
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Recibo centro médico de Pontevea
FERRETERÍA-DROGUERÍA TEO AMATE(Fact. 74/A)
Materiais para obras municipais
TALLERES ARTURO RODRIGUEZ(Fact. 00/6)
Reparación de vehículo de D. Ismael Brea
E.S. PONTEVEA(Fact. 0022563D)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA(Fact. 6Z)
Lavado coche da policía local
EXA(Fact. 005/03)
Bolsas de papel para atencións protocolarias
COREGAL(Fact. S03/0036)
Recollida de papel e cartón, mes de xaneiro
EL CORREO GALLEGO, S.A.(Fact. P 301.136)
Reportaxe sobre o concello
AGRUPACION DE DEPORTISTAS VETERANOS DE
SANTIAGO(Fact. 1/9)
Arbitraxe liga de futbol sala, mes de xaneiro
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 003)
Sonido e iluminación, Cabalgata de Reis
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 004)
Mantemento equipo de iluminación e son local sociocultural, para
Festival de Corais
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 005)
Mantemento de equipo de iluminación e son do local sociocultural, para
conferencia sobre reciclaxe
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 010/03)
Obras en diferentes lugares do concello
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 12)
Centro de flores
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 20)
Centros de flores para festival de corais
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 21)
Corona de flores
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 22)
Corona de flores
TRAPSA(Fact. 48)
Bonobús da 3ª idade
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00172/03C)
Materiais para obras en Sixto-Cacheiras
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00173/03C)
Materiais para obras en Raxó-Cacheiras
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00174/03C)
Materiais para obras en Cachóns-Oza
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00176/03C)
Materiais para obras en Rarís
COMERCIAL RUBIO HIDALGO, S.A.(Fact. 70324)
Materiais para Cabalgata de Reis
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10002116)

Importe
1,41€
139,13€
40,10€
124,10€
146,43€
99€
13,40€
1142,60€
586,92€
1220,05€
234€

1624€
313,20€

313,20€

1359,52€
64,20€
256,80€
300€
126,26€
524,70€
310,44€
25,69€
82,68€
84,91€
375,84€
313,20€

Orde
ee)
ef)
eg)
eh)
ei)

Proveedor e concepto
Traballos para o concello
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 1/03)
Traballos de carpintería en casa consistorial e centro sociocultural
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 2/03)
Traballos de carpintería en polideportivo dos Tilos
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 3/03)
Traballos de carpintería en escola infantil municipal
ULLOA DE SALVAMENTO(Fact. 09(F)-02)
2º plazo convenio de formación
CORZAN, S.L. (Fact. 04/000142/A)
Productos de limpeza para consistorial

Importe
2680,18€
2228,6€
736,06€
2701,55€
240,54€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A Dª ANA Mª DOLORES VÁZQUEZ IGLESIAS, para construcción dun cerramento
entre lindeiros de 11 mts de largo e 0,70 mts de alto, na finca situada en Igrexa, parroquia de
Luou, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------ Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico,limitando a altura da zona opaca a 1,50 mts e empregando materiais tradicionais do
medio rural onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros
materiais de fábrica, agás que sexan revestidos e pintados.---------------------------------------------b) A D. MANUEL RODRÍGUEZ CORTIÑAS, para obras de retellado da cuberta e
aillamento na edificación situada en Cornide, nº 16, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras
ás
seguintes
condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Non
se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabiliatación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, e concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da dita Lei, para
harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JOSE EMILIO PILLADO MONTERO, para obras de construcción dunha
beirarrúa de 18,45 mts, polo fronte da súa finca situada en Pedra, parroquia de Recesende,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Instalarase unha tubería de augas pluviais dun diámetro mínimo de 40 cm, situado a
4,50 mts do eixo da pista, dando paso ás augas da cuneta.---------------------------------------------- Instalaranse dúas arquetas de 60x60 cm con tapa adecuada.---------------------------------- Instalarase bordelo e plaquetas sobre firme de formigón cun ancho mínimo de 1,20
mts, segundo indicacións dos servicios técnicos municipais, facilitando acceso a minusválidos.-- Pavimentarase o firme da pista con regos asfálticos entre o bordelo e o pavimento
existente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.----------------------------------------------------------------

a) Dada conta de escrito de D. JESÚS CASTRO PUENTE, en representación de
"TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", nº 3650, de data 26-12-02, no que solicita que
lle sexa devolta a fianza que, mediante aval do BBVA ten depositada por importe de 898,53
Euros como garantía definitiva das obras "Saneamento en Caxade-Luou”, e "Saneamento no
Casal-Recesende", a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a
devolución da antedita fianza, por considerar que o expediente cumpre tódolos requisitos
legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.---------5.-SOLICITUDE DE
TARXETAS
DE
ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.-------------------------------------------------------------------------------------------a) Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª Verónica Rial Mella, non
debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------b) Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Juan Alfredo Iglesias Suárez,
non debendo aporta-lo solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------c) Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Salustiano Veiga Cotarelo, non
debendo aporta-lo solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------d)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda non concede-la tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª Cristina Sánchez
Cajaraville, por non cumpli-los requisitos necesarios segundo o baremo da Consellería de
Asuntos Sociais.-----------------------------------------------------------------------------------------------6.-PROXECTO DE INICIATIVA DE EMPREGO LOCAL (ILES) E
INICIATIVAS DE EMPREGO RURAL (IER).------------------------------------------------------Vista a solitude presentada por D. MARCOS DEVESA RICO na que solicitan informe
de valoración positiva, así como aportación do Concello, necesarios para solicita-la
precalificación da súa empresa, denominada “MADERSA TEO, S.L.”, como de “Inicitiva local
de emprego” da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais.------------------Vista a orde de 29 de abril de 2002, da Consellería de Familia e Promoción do Emprego,
Muller e Xuventude, pola que se regula o réxime e convocatoria de axudas e subvencións ás
empresas cualificadas como iniciativas locais de emprego ou como iniciativas de empresa rural
DOGA nº 89 de 9 de maio, así como o Decreto 9/2000, de 12 de xaneiro, polo que se regulan as
iniciativas de emprego e as súas clases, así como o procedemento para a súa cualificación e
inscripción
rexistral.-------------------------------------------------------------------------------------------Tendo en conta que o artigo 2b) de Orde 9/2000 establece que “entenderase que unha
administración apoia o proxecto cando poña ó dispor do promotor a achega de recursos
económicos e/ou materiais, tales como infraestructura ou servicios que favorezan a posta en
práctica e/ou xestión do negocio”.--------------------------------------------------------------------------Tendo en conta que o artigo 4.2 establece que “a administración deberá emitir informe
razoado e documentado sobre a viabilidade do proxecto empresarial, detallando os aspectos

técnicos de producción e comercialización, así como a valoración sobre as distitas fontes de
financiamento do proxecto”, informe que será potestativo cando sexa unha administración local
de carácter territorial.-----------------------------------------------------------------------------------------Visto o informe emitido polo Técnico Local de Emprego ó respecto, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda:------------------------------------------------------------------------1.- Presta-la súa aprobación ó informe emitido polo técnico local de emprego sobre a
valoración positiva da iniciativa local.---------------------------------------------------------------------2.- Aproba-la participación do concello na iniciativa do seguinte xeito:---------------------- Apoio na xestión administrativa da nova empresa e nas xestións para asegurarse
do cumprlimento da normativa na sede social a adquirir pola nova empresa.------------------------- Colaboración dos técnicos municipais na tramitación de permisos e licencias
municipais.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Adecentamento e adecuación dos accesos á sede da citada empresa.--------------Este acordo materializarase unha vez acreditada polo interesado a calificación referida
pola Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, así como o número de
traballadores afectos á actividade.--------------------------------------------------------------------------7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
cincuenta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 19 DE MARZO DE 2003.----------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a dezanove de marzo
SEÑORES ASISTENTES:
de dous mil tres.--------------------------------------------------Alcalde-Presidente:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
D. Armando U. Blanco Martínez. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
Concelleiros:
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
D. Antonio Castroagudín
asistencia dos seis membros que a compoñen e que se
Valladares
citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria
D. Manuel R. Cajaraville Campos supletoria convocada para este día.---------------------------D. Ramón Fernández Fernández
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Juan B. Aller Suárez
Naveira Vázquez.------------------------------------------------D. Manuel Mata Iglesias
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
Secretario:
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
D. Jesús Naveira Vázquez.
incluídos na seguinte -------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

n)

Proveedor e concepto
GALICON(Fact. 20/03)
Materiais de oficina
GALICON (Fact. 21/03)
Materiais de oficina
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 171/02)
Alimentos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 161/02)
Alimentos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 160/03)
Alimentos para departamento de servicios sociais
COMERCIAL SILVA SANTIAGO, S.L. (Fact. 201/03)
Materiais para obras municipais
LUIS MOREIRA MATOS(Fact. 8/02)
Informe de valoración de fincas
LUIS MOREIRA MATOS(Fact. 9/02)
Informe de valoración de fincas
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 347)
Servicio co seut axi ó hospital Clínico, para depart. de Servicios Sociais
MUNDOCOPY(Fact. 8072)
Materiais de oficina
SEÑALIZACIONES D.L.C., S.L.(Fact. 2003/0555)
Suministro e instalación de sinais de tráfico en diferentes lugares do
concello
VSM CANON(Fact. CO/001052)

Importe
76,68€
30,62€
293,77€
77,42€
47,23€
63,37€
197,20€
197,20€
28€
179,36€
3621,06€

827,92€

Orde
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)
aq)

Proveedor e concepto
Mantemento fotocopiadora
AQUAGEST(Fact. 234-6/3F)
Instalación contador gardería de Calo
AQUAGEST(Fact. 234-5/3 F)
Instalación pavillón de Calo
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 10)
Bonobús mes de xaneiro 2003
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 28)
Bonobús mes de febreiro 2003
INSA, S.L. (Fact. 109/03)
Desratización
TELEFONICA
Factura de móviles municipais
PARTENON SAGRES, S.L. (Fact. A/351)
Roupa para policía local
CEMIGA(Fact. 014-000000226)
Mantemento de fotocopiadora
EL CORREO GALLEGO(Fact. P301.186)
Publicidade do concello
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-03-000485)
Outorgamento de escritura
MARLO, S.C.(Fact. 187)
Marquesiñas para diferentes lugares do concello
MARLO, S.C.(Fact. 184)
Reparación de marquesiñas e reposición de cristais
MARLO, S.C.(Fact. 185)
Lavado e limpeza de marquesiñas en diferentes lugares do concello
MARLO, S.C.(Fact. 186)
Reparación de varias marquesiñas
MARLO, S.C.(Fact. 188)
Construcción de dúas marquesiñas
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO(Fact. 031003220)
Suscripción 2003
EXPOOURENSE(Fact. 000171)
Publicidade do concello en boletín
COMERCIAL VARELA(Fact. 69)
Mobiliario de oficina
VEICAR(Fact. 112)
Repostos para máquinas de mantemento
EQUIS PUBLICIDADE(Fact. 17)
Pancarta para mercadiño de Cacheiras
CASTROMIL S.A.(Fact. B/7)
Bonobús Terceira idade
COPY ESTUDIO S.L. (Fact. 010381)
Fotocopias e copias de planos
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 55/03)
Canalización de saneamento en Sixto-Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 56/039
Construcción de muro de contención en Feros-Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 57/03)
Canalización de abastacemento en Socastro-Calo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 58/03)
Canalización de saneamento en Sixto-Cacheiras
FERRALLA DUFER, S.L. (Fact. 6477)
Materiais para obras municipais

Importe
185,51€
240,21€
444,60€
290,70€
176,32€
768,28€
394,20€
175,62€
290€
127,89€
18029,79€
3778,68€
1917,23€
2614,40€
7487,65€
216,36€
240,12€
161,04€
12,41€
544,39€
2043€
59,61€
6960,44€
761,64€
2790,65€
9402,96€
79,02€

Orde
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)
bv)

Proveedor e concepto
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A-104)
Materiais de construcción
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ S.L.(Fact. 48)
Cambio de poste en Igrexa-Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ S.L. (Fact. 50)
Ampliación alumado público en Torre-Cacheiras
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ S.L. (Fact. 51)
Ampliación de alumeado público en pista de As Galanas-Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 52)
Amplaición de alumeado público en Campos-Teo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 53)
Alumeado público en Penelas-Cacheiras
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 54)
Ampliaciónd e aalumado público en Texexe-Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 55)
Ampliación de alumado público en Balcaide-Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 56)
Colocación de farola en Igrexa-Luou
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 57)
Ampliaciónd e alumado público en Rivas-Oza
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 58)
Ampliación de alumado público en As Galanas-Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 59)
Ampliación de alumado público en Freixeiro-Reis
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 60)
Ampliación de alumado público en Ribeira-Reis
MANUEL A. TOUCEDA TOUCEDA(Fact. 1)
Reparación e acondicionamento de fonte en Fontenlo-Teo
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2003/00026)
Redacción de proxectos
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2003/00027)
Redacción de proxectos
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2003/00028)
Redacción de proxectos
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2003/00029)
Redacción de proxectos
UNION FENOSA
Enerxía para instlacións municipais
XESTION E CONTROL NOROESTE, S.L. (Fact. 03-A/163)
Mantemento extintores
CAMILO CARBALLAL, S.L.(Fact. 00187/03H)
Formigón para obras municipais
GASOLEO DE CALEFACCIÓN S.L.(Fact. 1899)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ S.L.(Fact. G-55)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 1029540W)
Gasóleo para vehículos municipais
EL CORREO GALLEGO, S.L. (Fact. P 301.698)
Anuncio
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 413/02)
Servicio a Santiago con escolas
EMPRESA SEOANE, S.L.(Fact.421/02)
Servicio a Coruña con colexios
EMPRESA SEOANE, S.L.(Fact. 434/02)

Importe
540,55€
2743,90€
852,85€
2721,36€
263,09€
208,26€
1641,18€
712,97€
263,09€
336,50€
350,42€
531,21€
219,92€
4625,05€
2884,35€
2653,38€
1968,92€
1813,82€
2356,56€
61,48€
1091,82€
5073,78€
440,52€
88€
111,55€
347,27€
237,94€
159,57€

Orde
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)
cm)
cn)
cñ)
co)
cp)
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)
cv)
cx)
cz)
da)

Proveedor e concepto
Bonobús Terceira Idade, mes de decembro 2002
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 043/02)
Servicio con empresa ASPAMITE, mes de febreiro
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 044/03)
Bonobús Terceira Idade, mes de febreiro
HEDEGASA, S.L. (Fact. 20/03)
Bonobús pensionistas
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 89/03)
Obras en Mazas-Calo
COOPERATIVA AMIGUIÑOS DE TEO(Fact. 32)
Abonos gardería municipal, mes de marzo 2003
CIBERTEO S.L. (Fact. 07-2003)
Materiais informáticos
CIBERTEO S.L. (Fact. 08-2003)
Páxina web do concello de Teo
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 329)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 328)
Alimentos para depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 327)
Alimentos para depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 326)
Alimentos para depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 325)
Alimentos para depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 324)
Alimentos para depart. de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 323)
Alimentos para depart. de Servicios Sociais
TALLERES BARROS(Fact. 016)
Reparación de vehículo de D. Manuel Vidal
GALICON(Fact. 40/03)
Materiais de oficina
GALICON(Fact. 36/03)
Materiais de oficina
GALICON(Fact. 41/03)
Materiais de oficina
FERRETERÍA-DROGUERÍA J. TEO AMATE(Fact. 96/A)
Materias para obras municipais e materiais de limpeza
ASCENSORES ENOR(Fact. 752.557)
Mantemento ascensor centro sociocultural
PROSPERITY, S.A.(Nº póliza 17041G/79747)
Seguro colectivo concelleiros
COMERCIAL XANQUEI, S.L. (Fact. 4999/S0)
Productos alimenticios para exhaltación gastronómica
ARTURO FERNANDEZ PRADO(1/2003-03-06)
Grabación de datos catastro de rústica, febreiro de 2003
CADENA COPE(Fact. 042-02-00166)
Emisión de programa, mes de febreiro
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3028)
Calefacción para aula de informática
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3027)
Obras en diferentes lcais do concello
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3023)
Obras en diferentes locais do concello

Importe
1286,14€
142,44€
1740€
3358,83€
7564,24€
1017,32€
9000€
28,20€
255,97€
55,59€
55,75€
52,54€
64,96€
52,58€
174€
12,18€
47,33€
135,56€
132,05€
274,36€
1935,70€
111,71€
1394,34€
348,59€
13590,49€
7713,27€
4341,02€

Orde
db)
dc)
dd)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)
dn)
dñ)
do)
dp)
dq)
dr)
ds)
dt)
du)
dv)
dx)
dz)
ea)
eb)
ec)
ed)
ee)

Proveedor e concepto
XOAN CARLOS PORTOS OLVEIRA(Fact. 22)
Material publicitario para degustación en mercadillo de Cacheiras
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 230)
Alquiler de maquinaria para obras municipais
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 229)
Alquiler de maquinaria para obras municipais
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 228)
Alquiler de maquinaria para obras municipais
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 227)
Alquiler de maquinaria para obras municipais
DEPORTEGESTION S.L. (Fact. 01-2003)
Actividades deportivas, mes de xaneiro
GUILLERMO PAMPIN(Fact. 149)
Traslado a Santiago para depart. de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 378)
Traslado a Santiago para depart. de servicios sociais
CORREOS(Fact. C030028837)
Franqueo correspondencia municipal, febreiro 2003
AUNA(Fact. TE34540712)
Conexión a Internet
AUNA(Fact. TE34470553)
Conexión a Internet
CARLOS SECO IGLESIAS(Fact. 002/2003)
Revisión dde pararrayos en colexios
SOGAMA(Fact. 2002/2384)
Tratamento dos RSU, mes de xullo 2002
SOGAMA(Fact. 2002/3317)
Tratamento dos RSU, mes de novembro 2002
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 25)
Corina de flores
IMPRENTA LA IBERICA(Fact. 48)
Materiais de oficina
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 36/2003)
Augas para colexios
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 33/2003)
Alimentos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS (Fact. 34/2003)
Alimentos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS (Fact. 35/2003)
Alimentos para departamento de servicios sociais
CASTROMIL S.A.(Fact. B/19)
Bonos mes de febreiro
TRAPSA(Fact. 88)
Bonobús
COREGAL(Fact. S03/0074)
Recollida de papel e cartón, mes de febreiro
COREGAL(Fact. S03/0075)
Atrasos IPC mes de xaneiro
CEPSA(Fact. 0022011D)
Combustible para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA(Fact. 25Z)
Lavado de vehículo municipal
MANUEL SOBREDO S.L. (Fact. 2)
Conexións alcantarillados escolas
MANUEL SOBREDO S.L. (Fact. 3)

Importe
515,10€
924,98€
150,80€
150,80€
348,06€
4118€
10€
28€
283,99€
0,28€
105,56€
232€
9181,61€
8131,09€
240€
2064,19€
85,70€
36,10€
381,45€
63,40€
41,26€
381,07
436,07€
24,34€
35€
5€
10559,49€
2320€

Orde
ef)
eg)
eh)
ei)
el)
ell)
em)
en)
eo)
ep)
eq)
er)
es)
et)

eu)
ev)
ex)
ez)
fa)
fb)
fc)
fd)
fe)
ff)
fg)

Proveedor e concepto
Reparación de árboles en zonas públicas
AUDASA(Fact. 071594)
Peaxes a Coruña
TELEFONICA
Factura fax da consistorial
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Teléfono público de Rarís
TELEFONICA
Telefóno centro médico de Pontevea
TELEFONICA
Teléfono da policía local
TELEFONICA
Fax da policía local
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Teléfono da consistorial
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 390)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 392)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 397)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS(Fact. 2003-1)
Parte proporcional consumo calefacción, luz e auga da axencia de
lectura dos Tilos
MARTINEZ MONTES E HIJOS S.L. (Fact. 021/03)
Obras en diferentes partes do concello
REXISTRO DA PROPIEDADE DE PADRON(Minuta nº 416)
Minuta de honorarios devengados
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 98/03)
Obras de saneamento e servicio de augas en Feros 1ª Fase
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 99/03)
Obras de saneamento e servicio de augas en Feros 2ª Fase
PILAR MENDOZA(Fact. 1)
Limpeza local policía local, meses de outubro a febreiro
JOSE LUIS MOSQUERA FERRO(Fact. 001263)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
MUNDOCOPY(Fact. 8625)
Materiais de oficina
GALICON(Fact. 47/03)
Materiais de oficina
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3044)
Obras en diferentes edificios municipais e colexios
SOGAMA(Fact. 2003/0639)
Tratamento dos RSU, mes de febreiro
FRANCISCO RODRIGUEZ CUERVO
Pago reparación vehículo

Importe
7,39€
27,22€
139,13€
8,23€
41,42€
59,79€
102,89€
47,52€
2,52€
1259,65€
36€
28€
92€
1774,89€

29647,92€
107,55€
11600€
11828,89€
330,56€
10€
277,61€
60,10€
6845,59€
7479,10€
155,68€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A Dª DOLORES CRUCES ABEIJON, para construcción dunha vivenda unifamiliar
en Carballal, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Mariano
Jaureguizar Azarola, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obligatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002 e no proxecto presentado.-------------------------------------------------------------------b) A D. SEVERO GONZÁLEZ TORRES, para cerramento de finca en Casalonga,
parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D. Javier García Castelo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Contará coa autorización previa da Demarcación de estradas do Estado para a entrada
N-550, executando as obras segundo as condicións dese organismo.---------------------------------c) A Dª NÉLIDA TEO VILLASENÍN, para cubrir unha terraza existente, por motivos de
humidades, de 3x2 metros en Noenlles, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ As obras non afectarán á estructura da edificación.-------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------d) A D. FRANCISCO JOSE RIAL ROSENDE, para obras de retellado da cuberta dunha
parte da edificación de 35 m/2 situada en Mallos, parroquia de Teo, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia , referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------e) A D. DANIEL LOPEZ MATA, para obras de retellado de cuberta da edificación de
80 m/2, e adecentamento de fachadas de 200 m/2, na vivenda situada en Hermida, parroquia de
Oza, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------

- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------f) A TELEFONICA, para canalización para suministro de teléfono en Ribeira, parroquia
de Cacheiras, no borde da estrada C-541, segundo plano adxunto, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.---------------------------------------------- Aportará aval polo importe de 150 euros para reposición de pavimentos.------------------ Contará coa autorización da Consellería de Política Territorial, O.P. e Vivenda, para o
tramo da estrada C-541.--------------------------------------------------------------------------------------g) A D. ANTON TORRES OUTÓN, para reparación de cuberta da vivenda e alpendre
en Carballal, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------- As obras non afectarán á estructura das edificacións, debendo presentar proxecto
técnico redactado por técnico competente previamente, no caso de afectar as mesmas segundo ó
artigo 195.3 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.--- Darase cumprimento do artigo 9 da mencionada Lei, referido ós deberes de
conservación e rehabilitación para toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.---- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo ao artigo 104.c) da mencionada lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------h) A MAHIA SANTIAGO S.L., para canalización eléctrica subterránea e instalación de
centro de transformación no local dun edificio en Montouto, parroquia de Cacheiras, con
empalme en canalización existente na estrada C-541, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dará cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e
protección do medio rural, sobre autorización previas doutros organismos.-------------------------- Contará coa autorización previa da Consellería de Política Territorial, O.P. e V., para a
conexión na estrada C-541.----------------------------------------------------------------------------------- Repoñerá o pavimento e beirarrúas en perfectas condicións.--------------------------------- Aportará aval polo importe de 2.000 euros ós efectos de garante para reposición de
pavimentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. JOSE MANUEL ANTELO DUBRA, para construcción dun murete no acceso á
súa propiedade en adrán, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Retranquearase un mínimo de 5,00 metros ó eixe da pista pública.-------------------------l) A D. EUGENIO FUENTES RODRIGUEZ, para abrir un portal de 5 metros á vía
pública en Cachóns nº 15, parroquia de Oza, debendo realiza-las obras sen altera-las condicións
de cota no acceso á vía pública.-----------------------------------------------------------------------------ll) A D. JOSE ANTONIO SEOANE EIRAS, para obras menores de tirar tabique de 6
m/2, poñer plaqueta en 35 m/2, instalar cuartod e baño de 2x3 m, revestir escaleira con plaqueta
de 16 m e reparar cuneta de 6 m na vivenda de Sestelo, parroquia de Rarís, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- As obras non afectarán á estructura das edificacións, debendo presentar proxecto
técnico redactado por técnico competente previamente, no caso de afestar as mesmas segundo o
artigo 195.3 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.---m) A D. JOSE ANTONIO SEOANE EIRAS, para obras de apertura de oco de 2,50x3,50
para o camiño e retellar garaxe existente de 4x3 m en Sestelo, parroquia de Rarís, e

comprobando as condicións do artigo 194.1 da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------- As obras non afectarán á estructura das edificacións, debendo presentar proxecto
redactado por técnico competente previamente, no caso de afectar ás mesmas segundo o artigo
195.3 da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.----------- Darase cumprimento do artigo 9 da mencionada Lei, referido ós deberes de
conservación e rehabiliatación para toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.---- Será obligatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------4.- SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.---------------------------------------------a) Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda a domicilio a Dª Carmen Paramós Veiga, a cal non deberá ningunha
cantidade para o citado fin.-----------------------------------------------------------------------------------5.- SOLICITUDE DE EMERXENCIA SOCIAL.-------------------------------------------Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Carmen Dourado Rodríguez, para a
compra de alimentos.-----------------------------------------------------------------------------------------6.--SOLICITUDE
DE
TARXETA
DE
ESTACIONAMENTO
PARA
MINUSVÁLIDOS.-------------------------------------------------------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª María Isabel Ribadas Mouriño,
non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.------------------------------b)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda non
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Benito Chacón Varela, por non
cumpli-los requisitos esixidos no baremo da Consellería de Asuntos Sociais.-----------------------7.-SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS Á CONSELLERÍA DE ASUNTOS
SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS.-----------------------------------------------Vista a orde do 03/02/2003 da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións
Laborais, inseta no D.O.G. nº 33, de 17/02/2003, pola que se establecen as bases que rexen
determinados programas de axudas para o exercicio do ano 2003 que, baixo a rúbrica xeral de
Programas de Cooperación, están destinadas ó financiamento de accións de fomento de
emprego por parte das entidades locais e se procede á súa convocatoria, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda:------------------------------------------------------------------------1º.- Aproba-la Memoria Avaliada da obra “Acondicionamento entorno Casa do
Concello, Locais Sociais de Oza e Rarís(Fase “b”); eliminación barreiras arquitectónicas e
Lavadoiro de Sixto e Campos”, redactada polo arquitecto técnico D. Enrique Eijo Blanco, por
importe de trescentos corenta e cinco mil trescentos sesenta euros con oitenta e oito céntimos.---

2º.- Solicitar, ó abeiro da citada orde, unha subvención de douscentos un mil trescentos
vinteoito euros con trinta e dous céntimos, custo do salario e seguridade social do persoal
necesario para a antedita obra(vintecatro albaneis oficiais de 2ª e oito oficiais de 3ª durante un
periodo de seis meses).---------------------------------------------------------------------------------------3º.- Manifestar que as partidas presupostarias 121.62200, 511.61100, 452.60100 e
452.63200 do orzamento de gastos deste concello para o ano 2002, prorrogado para o 2003,
contan con consignación suficiente para financia-la aportación municipal á obra reseñada no
apartado 1º deste acordo.-------------------------------------------------------------------------------------4º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continua-los demais trámites do
expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- PUBLICACIÓN DE REPORTAXE SOBRE TEO.-------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos seus asistentes, acorda a contratación
dunha reportaxe publicitaria sobre o concello de Teo na publicación monográfica que realizará
“El Correo Gallego”, con motivo do Salón Internacional de Turismo de Cataluña, por un
importe de 600 euros.-----------------------------------------------------------------------------------------9.- CURSO DE PINTURA PARA MAIORES.-----------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a realización dun curso de pintura
para maiores, por importe de 3000 euros.------------------------------------------------------------------10.-ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 27 DE MARZO DE 2003.----------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vintesete de marzo
SEÑORES ASISTENTES:
de dous mil tres.-------------------------------------------------Alcalde-Presidente:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
D. Armando U. Blanco Martínez. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
Concelleiros:
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
D. Antonio Castroagudín
asistencia dos seis membros que a compoñen e que se
Valladares
citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria
D. Manuel R. Cajaraville Campos supletoria convocada para este día.---------------------------D. Ramón Fernández Fernández
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Juan B. Aller Suárez
Naveira Vázquez.------------------------------------------------D. Manuel Mata Iglesias
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
Secretario:
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
D. Jesús Naveira Vázquez.
incluídos na seguinte -------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)

Proveedor e concepto
ELECTRICIDAD HNOS. COELLO
Instalación de termo de auga quente (Axuda de emerxencia social)
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00344/03C)
Materiais para obras municipais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00343/03C)
Materiais para obras municipais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00342/03C)
Materiais para obras municipais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00341/03C)
Materias para obras municipais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00339/03C)
Materiais para obras municipais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00340/03C)
Materiais para obras municipais
POMPAS FUNEBRES REUNIDAS, S.A.(Fact. 3000256)
Esquela en xornal
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 52)
Augas para pleno
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A-174)
Materiais para obras municipais
GESTETNER(Fact. 3874600)
Toner para fax
MARIA ISABEL CAO BARREIRO(Fact. 97)

Importe
185,51€
30,50€
60,06€
157,66€
66,39€
27,10€
716,91€
452,40€
18€
33,03€
128,97€
139,20€

Orde
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)

Proveedor e concepto
Limpeza aula de informática, mes de febreiro
EL CORREO GALLEGO(Fact. P302.241)
Anuncio en xornal
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 102/03)
Obras de saneamento e servicio de augas en Feros, 3ª Fase
TELIER LIBROS S.A.(Fact. 2102)
Libros de consulta
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 5)
Traballos de carpintería en colexio dos Tilos
TRAPSA(Fact. 103)
Bonobús 3ª Idade
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 7)
Traballos de carpintería en colexio de Calo
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 02-2003)
Actividades deportivas, mes de febreiro
EUGENIO PEREZ LEMA(Fact. 15497)
Servicio co seu taxi para depart. de Servicios Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 404)
Servicio de Reis ó Clínico, para depart. de Servicios Sociais
CASA TALLON
Suscripción ó xornal “La Voz de Galicia”
UNION FENOSA
Enerxía para edificios municipais
HORMIGONES TOURO, S.L.
Pago por choque con contenedor

Importe
244,76€
5796,61€
379,42€
2042,03€
446,26€
637,99€
4118€
40€
28€
87,15€
53,49€
90,54€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. SERGIO SANCHEZ BLANCO, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Vilar de Francos, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo
Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.--------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. JUAN CARLOS POMBO FERRAS, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Lucí, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo
Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado e plano modificado presentado, non
iniciando as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores de obra.------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JOSE NANDE MILMANDA, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Lucí, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Beatriz Díaz Rodríguez,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.-------------------------------------------------------

- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. SERGIO FURELOS SEIJAS, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Insua, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Ricardo Barbeito
Ferroni, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material da obra.---------------------------------------- Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.--------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------e) A XESTINLAR S.L., para rehabilitación de vivenda unifamiliar en Sebe, parroquia de
Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a
presentación de nomeamento de técnico directos de execución material.----------------------------- Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.--------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada.------------------------------------------------------ Aportará aval polo importe de 981 Euros, para responder das obras de urbanización
pendentes de execución.--------------------------------------------------------------------------------------f) A D. ALBERTO FERREIRO PEREZ, para construcción dun cerramento de 150 ml
con postes e alambre na finca nº 459 do plano de concentración parcelaria de Oza, en Agoso,
parroquia de Oza, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, a altura da zona opaca a 1.50 m e empregando materiais tradicionais do medio rural onde
se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás
que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------------- Situará o cerramento a distancia mínima de 5.00 m ó eixe da pista municipal.------------ Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.--------g) A D. JUAN ANTONIO RAMOS PAZOS, para construcción dun cerramento de 30
ml con postes e alambre, no p.k. 7,100 da estrada C-541 en Pedra, parroquia de Recesende,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Situará o cerramento á distancia mínima indicada na autorización da Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, cumplindo as condicións xenéricas de dita
autorización.----------------------------------------------------------------------------------------------------h) A Dª CARMEN CALO RAMA, para construcción dun cerramento de 50 ml, con
postres e malla de almabre entre lindeiros segundo plano que acompaña, na finca nº 768 de
Santo Domingo, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------ Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando a altura da zona
opaca a 1.50 m e empregando materiais tradicionais do medio rural onde se localicen,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan
revestidos e pintados.-----------------------------------------------------------------------------------------i) A D. JOSE CES ALCALDE E OUTRO, para construcción dun cerramento de 300 ml
con postes e alambre na finca nº 302 do plano de concentración parcelaria de Teo, en Fontenlo,
parroquia de Teo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------

- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, a altura da zona opaca a 1,50 m e empregando materiais tradicionais do medio rural onde
se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás
que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------------- Situará o cerramento á distancia mínima de 4,00 m ó eixe da pista existente.------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.--------l) A D. JOSE RAMÓN PARDO BARREIRO, para construcción dun cerramento de 128
ml con bloque e alambre, na finca nº 1504 de Pedreira, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento das condicións do artigo 104 de xeito que a tipoloxía das
construccións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais empregados
para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de
parcelas
deberán
harmonizar
coa
paisaxe
na
que
se
vaian
levar
a
cabo.-------------------------------- Os bloques serán revestidos e pintados de acordo coas condicións indicadas no
apartado anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase a unha distancia de 5 m ó eixe da pista principal e de 4 m ó da pista
secundaria, situando a base do cerre á mesma cota que o pavimento das pistas.---------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para a ampliación de viais.------ll) A D. JOSE MANUEL FRAMIL REGO, para construcción dun cerramento entre
lindeiros de 3,5 m de largo por 2 de alto, en Cornide nº 43, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento das condicións do artigo 104, de xeito que a tipoloxía das
construccións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais empregados
para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de
parcelas
deberán
harmonizar
coa
paisaxe
na
que
se
vaian
levar
a
cabo.-------------------------------m) A D. ANTONIO SALGADO CALVO, para construcción dun cerramento de 16 ml,
na finca nº 349-1 de Riveira, parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m ó eixe da pista pública, situando a
base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.--------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------------------------n) A D. AGUSTÍN JAVIER IGLESIAS RODRIGUEZ, para construcción dun
cerramento de 17 ml, na finca nº 1021 de Mouromorto, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m ó eixe da pista pública, situando a
base do muro á mesma cota que o pavimento actual.----------------------------------------------------- Darase cumprimento so artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando a altura da zona
opaca a 1,50 m e empregando materiais tradicionais do medio rural onde se localicen,

prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan
revestidos e pintados.-----------------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. RAMIRO BREA ALVAREZ, para construcción dun cerre con postes e tela
metálica de 50 ml na finca nº 109-1 de Adrán, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre situarase na zona da pista pública a unha distancia de 4 m ó eixe da pista
pública replanteada segundo o plano orixinal de concentración parcelaria. No resto da finca
respectaranse as posibles servidumes.---------------------------------------------------------------------- A base do muro situarase á mesma cota que o pavimento actual da pista.----------------- Empregaranse materiais tradicionais do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos.
Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------------------------------- Contará coa autorización previa de Estructuras Agrarias.------------------------------------o) A D. JOSE MANUEL GUERRA CALVELO, para construcción dun cerramento de
100 ml con postes e alambre na finca nº 45 do plano de concentración parcelaria de Bamonde,
en Reboredo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando, en caso de usar
muro, a altura da zona opaca a 1.50 m e empregando materiais tradicionais do medio rural onde
se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás
que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------------- Situará o cerramento á distancia mínima de 4.00 m ó eixe da pista municipal.------------ Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.--------p) A “TRANSPORTES PUENTEVEA, S.L. “, para construcción dun cerramento de 60
ml entre lindeiros, con postes e alambre na finca nº 553 do plano de concentración parcelaria de
Reis, en Ferreiriño, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------- Executarase utilizando materiais de acanado segundo o artigo104 da Lei 9/2002.-------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, á altura da zona opaca a 1.50 m e empregando materiais tradicionais do medio rural onde
se localicen, prohibindo o uso de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que
sexan revestidos e pintados.---------------------------------------------------------------------------------q) A Dª Mª TERESA SEOANE CARRILLO, para construcción dun cerramento de 23.5
ml entre lindeiros, con dous bloques revestidos, postes e almabre, na finca “Cortiña das
abellas”, en Balcaide, parroquia de Calo, e debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, á altura da zona opaca a 1.50 m e empregando materiais tradicionais do medio rural onde
se localicen, prohibindo o uso de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que
sexan revestidos e pintados.---------------------------------------------------------------------------------r) A Dª DOLORES LEA SANTISO, para construcción dun muro de cerre de 26,50 m e
unha entrada de 4 m na finca nº 1080 de Pedrouso, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m ó eixe da pista pública replanteada
segundo o plano orixinal de concentración parcelaria e sen ter en conta o ensanchamento actual
realizado pola urbanización do SAUR-4.------------------------------------------------------------------- A base do muro situarase á mesma cota que o pavimento actual.----------------------------

- Colocará unha tubería de 40 cms de diámetro na entrada, a unha distancia de 4,50 m do
eixe da pista para paso de augas pluviais da cuneta.------------------------------------------------------ Empregaranse materiais tradicionais do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan revestidos e
pintados utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.----------------------s) A D. ADOLFO MATA MARQUEZ, para apertura dun portal de 3 metros con fronte á
vía pública para acceso á finca nº 501 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Teo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ O recuado mínimo con respecto ás vías de acceso será de 4 metros do eixo da vía
segundo o artigo 29 f) da mencionada Lei.----------------------------------------------------------------t) A D. JOSE NOGAREDA SEOANE, para obras de retellado da cuberta da edificación
de 80 m2 e cintado da fachada de 20 m2, situada en Pedrouso, parroquia de Cacheiras, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e
Protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vain levar a cabo”.---------------------------------------------------------------------u) A D. MANUEL CASTIÑEIRAS MONTERO, para obras de retellado da cuberta da
edificación de 100 m2, situada na finca nº 118-3 en Ribas, parroquia de Oza, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e
Protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vain levar a cabo”.---------------------------------------------------------------------v) A D. MANUEL MERA VILLAR, para retellado de cuberta da edificación de 100 m2,
e adecentamento das fachadas na vivenda situada en Pedreira, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------

- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e
Protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------x) A Dª ASCENSIÓN PASCUAL SEOANE, para retellado de cuberta da edificación de
110 m2 situada en Vilanova, parroquia de Recesende, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e
Protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------z) A “INMUEBLES GRUPO COFARES”, para cambio de materia de cobertura de nave
existente en Póboa, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e
Protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------aa) A D. JOSE ESTEVEZ SUAREZ, para reparación de terraza existente de 23 m2 para
evitar entrada de humidades en Seixos, parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ - Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e
Protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.-----------------------------------------------ab) A Dª Mª TOURIÑAN MUIÑO e D. IÑAKI LEZA YEBOLES, para obras menores
de reparación de fachada, cuberta e acondicionamento interior da vivenda, situada en Regoufe,
parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e
Protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para

toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vain levar a cabo”.---------------------------------------------------------------------ac) A Dª BEATRIZ CASTELAIN GARCIA, en nome da Comunidade da Unidade 9A
da urbanización de Os Tilos, para acondicionamento da fachada e instalación de andamios,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Daranse cumprimento de tódalas condicións de seguridade e saúde vixentes, seguindo
as indicacións do coordinador de seguridade D. Manuel Vence Rosende.----------------------------- Cumpliranse as condicións da memoria presentada.------------------------------------------Neste momento abandona a sala o Sr. Castroagudín Valladares.-----------------------------ad) A D. ANTONIO CASTROAGUDIN VALLADARES, para segregación da finca
situada en Vilar de Arriba, nº 39 do catastro de rústica, debendo efectua-la segregación de
acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------------------------------------Neste momento volve a entrar o Sr. Castroagudín Valladares.--------------------------------ae) A “EIRAS DUARTE S.L.”, para segregación da finca nº 63, situada en Cepeda,
parroquia de Oza,segundo proxecto redactado pola técnica Dª Mercedes Rosón Varela, debendo
axustarse ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------- A segregación efecturase de acordo co proxecto presentado.--------------------------------- As distancias de retranqueo mínimo de cesión para viales é de 5 mts na pista principal
e 4 mts na secundaria.-----------------------------------------------------------------------------------------af) A D. JOSE M. GONZALEZ COUTO, para conexión coa rede de alcantarilldo das
vivendas en construcción en Vilar de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--- As obras executaranse segundo as condicións técnicas que indique a compañía
adxudicataria “Aquagest”.------------------------------------------------------------------------------------ Aportará aval polo valor de 150 Euros para responder dos posibles danos que se poidan
efectuar no firme da calzada.--------------------------------------------------------------------------------ag) A “MALGA S.L.”, en representación de “PAZO DE ADRAN S.L.”, para
canalización para suministro de liña de media tensión por pista municipal, e instalación de
centro de transformación en Adrán, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Repoñerase o pavimento en perfectas condicións, empregando materiais iguais ós
existentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aportará aval por importe de 2000 Euros ós efectos de garante para a reposición de
pavimentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ah) A “TELEFONICA”, para canalización para suministro de teléfono en Cacheiras,
exp. 01067323, para a “Urbanización Umbrela”, parroquia de Cacheiras, no borde da estrada
C-541 :----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.---------------------------------------------- Aportará aval por importe de 500 euros para reposición de pavimentos.-------------------

ai) A “TELEFONICA”, para instalación de dous postes provisionalmente en Montouto,
exp. 01067323, para suministro de teléfono en Cacheiras, parroquia de Cacheiras, no borde da
estrada C-541, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------- Os postes situaranse no borde da beirarrúa existente no linde das propiedades.----------al) A “GAS GALICIA”, para acometida de gas en rúa Rosalía de Castro s/n-Montouto,
segundo plano de situación, a base de tubos de poliotileno en zanxa de 0,40x0,70m, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Instalarase a tubería polo borde máis próximo ó bordelo das beirarrúas de xeito que se
poida levar a cabo con facilidade a conexión dos servicios do resto dos posibles usuarios.-------- Respectaranse as actuais instalacións soterradas, repoñendo por parte da empresa os
desperfectos tanto sobre estas como sobre a pavimentación xeral da urbanización.------------------ Apartará aval por importe de 300 euros para responder dos posibles danos ocasionados
nos pavimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------- Repoñerase o pavimento do mesmo material e textura co existente, executado en
perfectas condicións técnicas.-------------------------------------------------------------------------------all) A D. JUAN CARLOS MIRAS FURELOS, para o acondicionamento dun local
destinado a café-bar, no lugar de Casalonga, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado por
Dª María Lourdes Limes Castro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre residuos
e medidas correctoras.----------------------------------------------------------------------------------------4.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.----------------------------------------------a) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. MANUEL MOREIRA Y OTROS S.L., a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACION para a edificicación destinada a edificio de 44 vivendas e locais comerciais, e
cambio de uso para tres locais comerciais eliminando catro vivendas da planta baixa do bloque
A, en Ramallosa, parroquia de Lucí (“Urbanización Teo 2000”), segundo obras executadas en
base as licencia municipal número 261/99, de data 20/09/1999, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto correspondente que se
aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.---------------------------------------------------------------5.- APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO
SAUR-2”AS GALANAS-TEO”.--------------------------------------------------------------------------Vistos os informes técnicos emitidos e demais documentación obrante no expediente, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:---------------------------------------1º.- Aprobar inicialmente o Proxecto de Urbanización do SAUR-2”As Galanas-Teo”.---2º.- Solicita-la documentación complementaria indicada no informe técnico.--------------3º.- Consensuar co órgano municipal correspondente o modelo de luminarias e
pavimentos a instalar no ámbito”.---------------------------------------------------------------------------6.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE ESTABLECEMENTO.------------------------Dada conta de escrito de Dª CECILIA ABOY FABEIRO, nº 779 de data 26-03-03, no
que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar situado no local Baixo do nº
4 do lugar de Raxó, parroquia de Cacheiras, do que era titular Dª Jesusa Francos García, polo
que solicita o cambio de titularidade do citado esta- blecemento, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.-----------------------------------

7.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.----------------------------Visto o expediente tramitado a instancia de “MONTAJES ELECTRICOS SIGMELEC,
S.L.L.”, con domicilio en Montouto-Cacheiras, que solicita a regulamentaria licencia para abrir
ó público un establecemento dedicado a Almacén para material eléctrico no lugar de Montouto
, parroquia Cacheiras deste concello.-----------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DE
TARXETA
DE
ESTACIONAMENTO
PARA
7.--SOLICITUDE
MINUSVÁLIDOS.-------------------------------------------------------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª María Isabel Ribadas Mouriño,
non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.------------------------------8.- PLAN XXI DE INFRAESTRUCTURAS LOCAIS DE TRANSPORTES E DE
TRAVESÍAS MUNICIPAIS 2003.-----------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:--------------------------------------------1º.- Participar no “Plan XXI de infraestructuras locais de de transportes e de travesías
municipais 2003” da Excma. Deputación Provincial da Coruña,das bases do cal se coñecen e
aceptan na súa totalidade, solicitando a realización pola orde de prioridade sinalado das
inversións que a continuación se indican:-------------------------------------------------------------------

Nº Orden e denominación

Importe total

1.- Afirmado e acondicionamento de pistas en Calo e
Teo
2.- Afirmado e acondicionamento de pistas en Cacheiras
TOTAIS

39.774,14

Aportación
Provincial
39.774,14

40.284,96
80.059,1

40.284,96
80.059,1

2º.- Aproba-los correspondentes proxectos técnicos das obras relacionadas no apartado
anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Declarar que o concello conta cos terreos necearios para a execución das obras, e
que no suposto de que se soliciten actuacións en bens patrimoniais ou de dominio público que
estean sometidos a autorizacións ou concesións administrativas, o concello comprométese á súa
obtención con carácter previo á licitación da obra.-------------------------------------------------------4º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para todo o necesario e relacionado coa
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente”.----------------------------

9.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 30 DE ABRIL DE 2003.------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a trinta de abril de dous mil
tres.--------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde-Presidente:
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
D. Armando U. Blanco Martínez.
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
Concelleiros:
asistencia dos seis membros que a compoñen e que se
D. Antonio Castroagudín Valladares
citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria
D. Manuel R. Cajaraville Campos
supletoria convocada para este día.------------------------D. Ramón Fernández Fernández
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Juan B. Aller Suárez
Naveira Vázquez.---------------------------------------------D. Manuel Mata Iglesias
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
Secretario:
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
D. Jesús Naveira Vázquez.
incluídos na seguinte ----------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A Dª ANA MARIA FERREIRO MATALOBOS, para legalización de vivenda
unifamiliar, acompañando proxecto básico e de execución, en Feros, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Ana I. Piñeiro Esperante, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------b) A D. JESUS MARIA ASLA ESTEVA e Dª MARIA ANTONIA CARNICERO
BORDALLO, para construcción dunha vivenda unifamiliar en Póboa, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado polos arquitectos D. Jesús Álvarez Flórez e D. Rufo Fernández
Rodríguez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.--------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------c) A “CONSTRUCCIONES RIOS TABOADA S.L.”, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Póboa, parroquia de Cacheiras, finca 10-1, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------

- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias, segundo o artigo 171 da Lei
9/2002.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ESCUDERO, para construcción dun
cerramento de 110 ml, na finca nº 481 de Xermeade, parroquia de Reis, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, á altura da zona opaca a 1,50 metros e empregando materiais tradicionais do medio rural
onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica
agás que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------- Situará o cerramento á distancia mínima de 4,00 metros ó eixe da pista que figura no
plano de concentración parcelaria.--------------------------------------------------------------------------- A base do cerramento situarase á mesma cota que o pavimento da pista.------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.-------e) A D. ANTONIO SALGADO CALVO, para construcción dun cerramento de 16 ml,
na finca nº 349-1 de Ribeira, parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, a altura da zona opaca a 1,50 metros e empregando materiais tradicionais do medio rural
onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica,
agás que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------- Situará o cerramento á distancia mínima de 4,00 metros ó eixe da pista que figura no
plano de concentración parcelaria.--------------------------------------------------------------------------- A base do cerramento situarase á mesma cota que o pavimento da pista.------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.--------f) A D. RAMIRO DOMINGUEZ NOUCHE, para construcción dun cerramento de 50
ml, na finca nº 412 de Ribeira, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase utilizando materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, á altura da zona opaca a 1,50 metros e empregando materiais tradicionais do medio rural
onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica
agás que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------- Situará o cerramento á distancia mínima de 5,00 metros ó eixe da pista que figura no
plano de concentración parcelaria.--------------------------------------------------------------------------- A base do cerramento situarase á mesma cota que o pavimento da pista.------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.---------

3.-SOLICITUDE
DE
TARXETA
DE
ESTACIONAMENTO
PARA
MINUSVÁLIDOS.--------------------------------------------------------------------------------------------

a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª María Isabel Ribadas Mouriño,
non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-------------------------------

4.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas,
estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 13 DE MAIO DE 2003.-------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a trece de maio
de dous mil tres.--------------------------------------------Sendo as dezaoito horas, e baixo a presidencia do
SEÑORES ASISTENTES:
Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
D. Manuel R. Cajaraville Campos
este día.------------------------------------------------------D. Ramón Fernández Fernández
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Juan B. Aller Suárez
Naveira Vázquez.------------------------------------------D. Manuel Mata Iglesias
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
Secretario:
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
D. Jesús Naveira Vázquez.
incluídos na seguinte --------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Proveedor e concepto
Mª LUISA PARAJO
Materiais para servicio de voluntariado
ACUÑACIONES UNIVERSALES(Fact. 03/028)
Matopas para atencións protocolarias
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TECNICOS DE GUADALAJARA(Fact. G-1233/2003)
Libros para departamento técnico
CEMIGA(Fact. 015000000216)
Mantemento fotocopiadora
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais
EL CORREO GALLEGO(Fact. P302.242)
Anuncio
PRODUCCIONES ARTISTICAS LITO, S.L. (Fact. 44)
Actuación musical na Festa da Terceira Idade
PRODUCCIONES ARTISTICAS LITO, S.L. (Fact. 45)
Actuación musical na Festa da Nai
COMERCIAL AGRIVAMA(Fact. 4318)
Reparacións en tractor municipal
PEREIRA Y SANCHEZ, S.L. (Fact. 015)
Obras en gardería dos Tilos
PEREIRA Y SANCHEZ, S.L. (Fact. 018)

Importe
6,50€
1218€
221€

128,78€
667,08€
249,40€
313,73€
348,59€
1553,01€
3371,80€
2673,22€

Orde
n)
ñ)

o)

p)
q)
r)
s)

t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)

Proveedor e concepto
Obras en diferenrtes lugares do concello
COOPERATIVA AMIGUIÑOS DE TEO(Fact. 33)
Abonos gardería municipal, mes de abril 2003
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 417)
Servicio co seu taxi de Reis a Hospital Clínico para Depart. Servicios
Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 419)
Servicio co seu taxi de Ramallosa ó Clínico para Depart. Servicios
Sociais
DEPORTEGESTION(Fact. 04-2003)
Actividades deportivas, mes de marzo
SEÑALIZACIONES D.L.C., S.L.(Fact. 2003/0621)
Instalación de sinais en escola de Luou e Cacheiras
SEÑALIZACIONES D.L.C., S.L. (Fact. 2003/0577)
Instalaciónd e sinais en diferentes lugares do concello
ELECTRICIDAD HNOS. COELLO, S.L. (Fact. 58)
Instalación dun termo eléctrico na casa de Santiago Sisto Nouche(axuda
emerxencia social)
INSA, S.L. (Fact. 164/03)
Desratizado
THYSSENKRUPP ELEVADORES(Fact. 5.044.540)
Mantemento de ascensor do centro sociocultural e da 3ª idade
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. 6)
Trámites e xestións sobre o catastro de rústica, mes de marzo
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. 5)
Trámites e xestións sobre o catastro de rústica
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. 4 )
Trámites e xestións sobre o catastro de rústica
TALLER-ESCOLA TORRES DO CAMPO(Fact. 08/03)
Obsequios festa da Terceira Idade
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 107/03)
Acondicionamento de beirarrúas para colocación de pasos de peóns
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 8)
Traballos de carpintería(Emerxencia social)
VILORIA, S.A.(Fact. 651/03)
Excursión a Portugal
LUIS MOREIRA MATOS(Fact. 9/03)
Informe e traballos de delimitación de finca
LUIS MOREIRA MATOS(Fact. 10/03)
Informe e traballos de delimitación de finca
JOSE VAZQUEZ PARAMA(Fact. 2)
Obras en Igrexa de Teo
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A191)
Materiais para obras municipais
COPY ESTUDIO S.L. (Fact. 010597)
Copias de planos
CONSTRUCCIONES CACHEIRAS, S.L. (Fact. 06/03)
Limpeza de cunetas
FERRETERIA-DROGUERIA J. TEO AMATE(Fact. 123/A)
Materiais para obras municipais
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 59)
Bonobús, mes de marzo
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 059/03)
Servico con colexios e instituto
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 77/03)

Importe
8836,98€
28€

24€

4118€
572,46€
259,84€
266,32€

176,32€
320,40€
153,38€
153,38€
153,38€
5899,76€
34006,35€
4139,09€
19734€
197,20€
348€
9375€
1,98€
50,53€
556,80€
104,73€
385,70€
463,01€
171,32€

Orde
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)

br)
bs)

Proveedor e concepto
Bonobús 3ª Idade, mes de marzo
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 78/03)
Servicio para ASPAMITE, mes de marzo
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 80/03)
Servicio a Santiago coas escolas de Teo
HEDEGASA, S.L. (Fact. 32/03)
Bonobús
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 427)
Servicio co seu taxi a xulgado de Santiago
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 300117)
Folletos e trípticos do concello
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 300104)
Materiais de oficina
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 110)
Gasóleo para vehículos municipais
GASOLEO CALEFACCIÓN, S.L. (Fact. 2674)
Combustible para vehículos municipais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00313/03H)
Formigón para a Iglesia de Calo
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00432/03C)
Zahorra para obras en Vilaverde
E.S. PONTEVEA(Fact. 0022042D)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L.(Fact. 1029614W)
Gasóleo para vehículos municipais
UNION FENOSA
Enerxía para diferentes lugares do concello
AUNA(TE34919264)
Conexión a Internet
GAS GALICIA(Fact. HH30020817)
Gas para polideportivo dos Tilos
ORVISAHOUSE S.L.(Fact.122)
Plantas para instalacións municipais
SEUR (Fact. 0001509)
Envíos a diferentes administracións
CAMPOSA, S.L.(Fact. 9)
Materiais para obras municipais
INFANTILANDIA(Fact. 15)
Contratación de parque infantil para Rarís(06-04-03)
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Fact. 152003)
Construcción de muro de pedra en Vilar de Abaixo e Vilaverde
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.(Fact. 172003)
Bacheos en Calo
CRUZ ROJA ESPAÑOLA(Fact. 33/03)
Prestación de servicio preventivo na Romaría de la 3ª Idade
CENTRO MEDICO LA ROSALEDA, S.A. (Fact.200301138)
Avalización psicolóxica (probas oposición policía local)
NOGAL RIOSAN, S.L.(Fact. D-2076)
Servicio de lacería
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL(Fact. 2003/1751)
COREGAL(Fact. S03/0108)
Servicio de recollida de papel e cartón, mes de marzo 2003
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L.(Fact. FV031343)

Importe
1221,83€
437,29€
1612€
28€
993,31€
700,94€
419,91€
5138,76€
390,13€
18,50€
80€
99,40€
303,05
105,56€
149,59€
143,87€
22,67€
872,87€
900€
5113,70€
1345,17€
150€
1500€
434,62€
155€

515,35€
29,36€

Orde
bt)

bu)

bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)
cm)
cn)
cñ)
co)
cp)
cq)

cr)

cs)

ct)

Proveedor e concepto
Materiais para oficinas municipais
AGRUPACION DE DEPORTISTAS VETERANOS DE
SANTIAGO(Fact. 7/03)
Gastos de arbitraxe da liga de fútbol sala, mes de febreiro 2003
AGRUPACION DE DEPORTISTAS VETERANOS DE SANTIAGO
(Fact. 9/04)
Gastos de arbitraxe, mes de marzo 2003
ALIANZA DE SERVICIOS VAZQUEZ, S.L.(Fact. 004)
Mantemento de tractor municipal
ALIANZA DE SERVICIOS VAZQUEZ, S.L.(Fact. 003)
Mantemento coche policía local
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 331)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 332)
Auga para colexios
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 333)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 334)
Productos para degustación en mercadiño
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 335)
Augas para colexios
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 336)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 337)
Productos para depart. de deportes(Excursión colexios)
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 338)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 339)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 340)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 341)
Productos para depart. de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 437)
Servicio co seu taxi para depart. de Servicios Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 439)
Servicio co seu taxi para depart. de Servicios Sociais
PROSEGA, S.A.(Fact. 03/002666)
Conexión a central receptora de alarmas, 2º trimestre 2003
CADENA COPE (Fact. 042-02-00261)
Emisión de programa radiofónico
CORREOS(Fact. C030050287)
Franqueo de correspondencia municipal, mes de marzo 2003
ASCENSORES ENOR, S.L. (Fact. 758.155)
Saervicio de conservación, ascendor centro sociocultural
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 009)
Colocación de equipo de son en colexio da Ramallosa para festival de
antroido
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 011)
Mantemento de equipo de iluminacion e son do centro
sociocultural(Presentación Plan PRODER)
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 012)
Colocación de equipo de iluminación e son para festival de antroido e
bailes rexionais celebrado en polideportivo de Calo
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.(Fact. 013)

Importe

279€
324€

236,06€
164,72€
64,40€
16,20€
66,53€
14,69€
76,62€
53,02€
550€
70,34€
266,62€
81,12€
45,78€

8€
45€
64,62€
348,59€
439,66€
274,36€
638€

383,44€

1.533,78€
1.185,19€

Orde

cu)

cv)

cx)
cz)
da)
db)
dc)
dd)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)
dn)
dñ)
do)
dp)
dq)

dr)
ds)
dt)
du)

Proveedor e concepto
Colocación de equipo de son en “Festa da Terceira Idade” celebrada en
Cacheiras
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 016)
Mantemento de equipo de iluminación e son do centro sociocultural,
para Festival de Bandas de Música
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 017)
Mantemento de equipo de iluminación e son do centro sociocultural,
para presentación de disco de Banda de Gaitas de Calo
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.(Fact. 018)
Colocación de equipo de sonido na “Festa da Nai”
SOGAMA(Fact. 2003/0768)
Tratamento dos RSU, mes de marzo
SOGAMA(Fact. 2003/0914)
Tratamento dos RSU, mes de marzo
CONREFU CONSTRUCCIONES S.L. (Fact. 18/03)
Obras en centro cultural de Rarís
CONREFU CONSTRUCCIONES S.L. (Fact. 20/03)
Obras en centro cultural de Oza
CONREFU CONSTRUCCIONES, S.L.(Fact. 19/03)
Obras en comedor do colexio dos Tilos
CARLOS PEREZ FURELOS(Fact. 050669)
Viaxe co seu taxi para depart. de Servicios Sociais
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P.,S.L. (Fact. 140/03)
Traballos realizados en diferentes partes do concello
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2431)
Reparacións e mantemento de vehículo municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2432)
Reparación de vehículo municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2433)
Reparacións do tractor municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2434)
Reparación de vehículo municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2438)
Reparación do tractor municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2445)
Reparación de vehículo municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2246)
Reparación de vehículo municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2247)
Reparación de vehículos municipais
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2248)
Reparación de vehículo municipal
INFANTILANDIA(Fact. 16)
Colocación de parque infantil en Oza (Festa da Nai)
OSCAR BALTAR SAN-MARTIN(Fact. 2/03)
Redacción do “Proxecto de execución de campo de fútbol de herba
sintética para o Calo S.R.”
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 566)
Alquiler de maquinaria
GRA.PE. MAR, S.L.(Fact. 45/2003)
Obras en Regoufe-Luou
AUDASA, S.A.(Fact 128449)
Peaxes autopista
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES-BENJAMIN V.
REGUEIRO(Rfa.: 02R3004)

Importe

383,44€

453,16€

1185,19€
63,90€
8613,68€
9.080,20€
8.801.34€
22.931,40€
8,50€
5.898,63€
613,66€
36,04€
166,59€
131,81€
147,55€
196,12€
269,22€
67,83€
176,32€
900€
17429,35€

305,66€
10205,30€
25,30€
198,32€

Orde
dv)
dx)
dz)
ea)
eb)
ec)
ed)
ee)

ef)
eg)
eh)
ei)
el)
ell)
em)
en)
eñ)
eo)
ep)
eq)
er)
es)
et)

eu)
ev)
ex)

Proveedor e concepto
Dilixencias nos autos 1911/2002
JOSE ENRIQUE HERRERO DE PADURA(Fact.3/2003)
Minuta asesoramento mes de setembro 2002
JOSE ENRIQUE HERRERO DE PADURA(Fact. 4/2003)
Minuta asesoramento mes de outubro 2002
JOSE ENRIQUE HERRERO DE PADURA(Fact. 5/2003)
Minuta asesoramento mes de novembro 2002
JOSE ENRIQUE HERRERO DE PADURA(Fact. 6/2003)
Minuta asesoramento mes de decembro 2002
JOSE ENRIQUE HERRERO DE PADURA(Fact. 7/2003)
Minuta asesoramento mes de xaneiro 2003
JOSE ENRIQUE HERRERO DE PADURA(Fact. 8/2003)
Minuta asesoramento mes de febreiro 2003
JOSE ENRIQUE HERRERO DE PADURA(Fact. 9/2003)
Minuta asesoramento mes de marzo 2003
JOSE ENRIQUE HERRERO DE PADURA(Fact. 10/2003)
Provisión de fondos Recursos contencio-administrativos
2/4338//02,2/971/90 e 3/2002
EXTINFER(Fact. 263)
Cargas para extintores
TALLER ESCOLA TORRES DO CAMPO(Fact. 10/039)
Regalos para festas municipais
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Fax policía local
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Teléfono policía local
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Teléfono da consistorial
TELEFONICA
Liña centro médico de Pontevea
TELEFONICA
Conexión a Internet
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 447)
Viaxe co seu taxi para depart. de servicios sociais
MESON AVENIDA PONTEVEA S.L. (Fact. 5)
Comidas tribunal policía local
ROGELIO DE JESUS
Limpezas de vías en Osebe e extensión de zahorra en Francos e
Cornide
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 165)
Materiais para depart. de deportes
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 164)
Traballos realziados na zona dos Verxeles
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 163)
Obras na escola de Raxó

Importe
1742,93€
1742,93€
1742,93€
1742,93€
1742,93€
1742,93€
1742,93€
1260,22€

184,81€
8522,52€
46,63€
162,05€
149,39€
25,90€
69,76€
27,33€
67,77€
1310,91€
38,18€
125,97€
28€
115€
288€

730,80€
1600,80€
3.016€

Orde
ez)
fa)
fb)
fc)
fd)
fe)
ff)

fg)
fh)
fi)
fl)
fll)
fo)
fp)
fq)
fr)
fs)
ft)
fu)
fv)
fx)
fz)
ga)
gb)
gc)
gd)
ge)

Proveedor e concepto
COMUCA, S.L. (Fact. 01-0563)
Materiais para obras municipais
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 300142)
Materiais de oficina
ARCHY&SIGA(Fact. A/293)
Materiais de oficina
MARLO, S.C.(Fact. 201)
Construcción de marquesiña
MARLO, S.C.(Fact. 206)
Construcción de marquesiña
MANUELA VILABOA BRION(Fact. 24165)
Viaxe co seu taxi para depart. de Servicios Sociais
JOSE LUIS GUTIERREZ ARANGUREN(Fact. 73/2003)
Actuacións en dilixencias previas nº 1911/02 do xulgado nº 6 de
Santiago
MUNDOCOPY(Fact. 9422)
Materiais de oficina
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 53)
Consumicións e pinchos clausura cursos informática
CONREFU CONSTRUCCIONES, S.L. (Fact. 22/03)
Obras en comedor dos Tilos
EL CORREO GALLEGO(Fact. P303.605)
Anuncio
EL CORREO GALLEGO(Fact. P303.606)
Anuncio
VIDRIERAS COMPOSTELA(Fact. 257)
Obras en diferentes partes do concello
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A263)
Materiais para obras municipais
FEDERACION GALLEGA DE ATLETISMO(Fact. 06/2003)
Probas físicas oposición policía local
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 452)
Viaxe co seu taxi para depart. de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 454)
Viaxe co seu taxi para depart. de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 456)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
EXPRES DE VEA, S.L. (Fact. 2003051)
Servicio de transporte para Romaría da 3ª Idade
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 144/03)
Obras de acondicionamento de pista en Osebe
RESTAURANTE-XAMONERIA A COVA(Fact. 5946)
Pinchos intercambio instituto de Cacheiras
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L.(Fact. 027/03)
Bacheos en diferentes partes do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 028/03)
Obras en campo da festa de Rarís
CAMILO CARBALLAL, S.L.(Fact. 00384/03H)
Formigón para obras en Rarís
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00385/03H)
Formigón para obras en Oza
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00386/03H)
Formigón para obras en Rarís
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00526/03C)
Zahorra para Rarís

Importe
8,35€
922,90€
458,44€
3743,82€
3.290,66
35€
1450€

116,90€
227€
14897,30€
696€
175,16€
1.174,12€
4.269,40€
180€
14€
12€
28€
1498€
5.699,13€
900€
6.919,64€
1.897,18€
4164,66€
3.823,29€
856,51€
116,13€

Orde
gf)
gg)
gh)
gi)
gl)
gll)
go)
gp)
gq)
gr)
gs)
gt)
gu)
gv)
gx)
gz)
ha)
hb)
hc)
hd)
he)
hf)
hg)
hh)
hi)
hl)
hll)
ho)

Proveedor e concepto
NUÑEZ GALICIA, S.A.(Fact. S-21630)
Sustitución de parabrisas
GESTORIA DE LA TORRE, S.L.(Fact. 10005343)
Xestións administrativas para o concello
GALICON(Fact. 48/03)
Materiais de oficina
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 14)
Obras de saneamento en San Domingo
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 15)
Obras de saneamento en Mazas
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 18)
Obras en Bamonde
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 17)
Colocación de saneamento en Bamonde
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/55)
Productos para depart. de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/56)
Productos para depart. de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/59)
Productos para depart. de servicios sociais
VSM CANON(Fact. CO/002789)
Mantemento fotocopiadora
NEUMATICOS PERNAS(Fact. A/300018)
Reparación de roda de Monserrat Iglesias
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 457)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 459)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 76)
Bonobús, mes de abril
CRUZ ROJA ESPAÑOLA(Fact. 34/03)
Servicio preventivo Festa da Nai
TELEFONICA
Factura de móbiles municipais
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 146/03)
Bacheos en Luou e Recesende
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 147/03)
Desbroces en diferentes lugares do concello
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 148/03)
Obras en Osebe 1ª Fase
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 149/03)
Obras en Rúa de Francos 1ª Fase
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 150/03)
Obras en Osebe 2ª Fase
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 151/03)
Trabllos en Rúa de Francos 2ª Fase
FERLIÑO(Fact. A425)
Sinais para estradas municipais
CEMIGA(Fact. 016-000000212)
Mantemento de fotocopiadora
ARCHY&SIGA(Fact. A/316)
Actualización de Pcs municipais
INSA, S.L. (Fact. 228/03)
Desratización
TALLER-ESCOLA TORRES DO CAMPO(Fact. 012/03)

Importe
253,69€
288,84€
148,62€
6246,98€
8.004€
5.595,84€
13.543,46€
92,10€
143,74€
154,80€
204,76€
113,68€
24€
85€
408,50€
180€
868,67€
1.685,94€
1.756,84€
7.901,08€
6.181,32€
8.078,23€
6.839,66€
183,72€
102,51€
90,48€
176,32€
562,2€

Orde
hp)
hq)
hr)
hs)
ht)
hu)
hv)
hx)

hz)
ia)
ib)
ic)
id)
ie)
if)
ig)
ih)
ii)
il)
ill)
im)
in)
iñ)
io)
ip)
iq)
ir)

Proveedor e concepto
Regalos protocolarios
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 55)
Consumicións voluntarias do roupeiro municipal
JOSE VALES MOSQUERA (Fact. 54)
Consumicións descarga de alimentos
XOAN CARLOS PORTOS OLVEIRA(Fact. 35)
Productos para ASPAMITE
MESON AVENIDA PONTEVEA, S.L. (Fact. 10)
Comida entrega títulos propiedade concentración de Reis
AMELIA GOMEZ FURELOS
Materiais de limpeza para centro médico de Calo
J. VILLAVERDE S.A.(Fact. 3741/A9
Materiais para obras municipais
UNION FENOSA
Enerxía para escolas
CONSTRUCCIONES ARTURO FRAMIL CERVIÑO Y OTRO
S.C.(Fact. 00436)
Obras en Santo Domingo
JOSE MANUEL MARTINEZ NIETO(Fact. 23900)
Viaxe co seu taxi para depart. de servicios sociais
SANITARIOS J. OTERO(Fact. A 75.767)
Obras en colexio de Calo
GASOLEO CALEFACCION, S.L. (Fact. 3360)
Gasóleo para escolas
SEUR(Fact. 0002133)
Envío de documentación
CIBERTEO(Fact. 09/2003)
Cursos de iniciación á informática, meses febreiro-marzo
CIBERTEO(Fact. 10/2003)
Mantemento páxina web
CIBERTEO(Fact. 11/2003)
Materiais para aula de informática
CIBERTEO(Fact. 12/2003)
Asistencia e configuración de equipo informático do xulgado
CIBERTEO(Fact. 13/2003)
Confección de diplomas para clausura de cursos
CIBERTEO(Fact. 14/2003)
Materiais para policía local
CIBERTEO(Fact. 15/2003)
Asistencia técnica casa consistorial
CIBERTEO(Fact. 16/2003)
Materiais para depar. Servicios sociais
CIBERTEO(Fact. 17/2003)
Reparación de monitor e materiais informáticos
VILORIA, S.A.(Fact. 856)
Viaxe a Tenerife
XAQUIN-ENRIQUE MONTEAGUDO ROMERO
Pago de minuta por intervención en recurso contencioso-administrativo
LA REGION(Fact. 853)
Anuncio
GALICON(Fact. 55/03)
Materiais para aula de informática
HEDEGASA, S.L. (Fact. 43/03)
Bonobús
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 97/03)

Importe
8,50€
5,50€
759,03€
300€
386€
650,55€
69,26€
629,88€

20€
367,84€
1058,11€
42,56€
928€
3555,40€
458,20€
104,40€
63,80€
145€
71,92€
800,40€
342,20€
32276€
7036,57€
975,56€
208,24€
1748€
1.028,91€

Orde
is)
it)
iu)
iv)
ix)

iz)
la)
lb)
lc)
ld)
le)
lf)
lg)
lh)
li)
ll)
lm)

ln)

lo)

lp)
lq)
lr)
ls)
lt)
lu)
lv)

Proveedor e concepto
Servicio coa alumnos de ASPAMITE, mes de abril
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 109/03)
Bonobús, mes de abril
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 1029644W)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. G-165)
Gasóleo para vehículos municipais
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3081)
Obras en colexios e outros edificios municipais
CEFIGAL, S.L.(Fact. A/3071)
Obras en diferentes instalacións municipais
CONSTRUCCIONES ARTURO FRAMIL Y OTRO S.C.(Fact. 00434)
Obras en aldea de Texexe
MUNDOCOPY(Fact. 9662)
Materiais de oficina
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 463)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
AQUAGEST(Fact. 234-12/3F)
Obras nos Verxeles
AQUAGEST(Fact. 234-13/3F)
Traballos de conexión ó alcantarillado en Socastro-Calo
AQUAGEST(Fact. 234-14/3F)
Obras de reparación de traída en Calo
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 166)
Traballos de mantemento en parques infantís municipais
ALFONSO GARCIA(Fact. 37/2003)
Publicidade na Radio Galega para Festa da Carne ó Caldeiro
AUNA(Fact. TE35398914)
Conexión a Internet
E.S. PONTEVEA S.L. (Fact. 0022091D)
Gasóleo para vehículos municipais
EYPAR(Fact. 037-2003)
Instalación de armarios deslizables con railes en arquivo municipal
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 190/03)
Traballos complementarios realziados en obras de construcción de
beirarrúas en Calo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 191/03)
Traballos realizados para canalización telefónica en zona de beirarrúas
de Calo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 192/03)
Obras de canalización de alumado público en zona de beirarrúas de
Calo
FERRETETRIA-DROGUERIA J. TEO AMATE(Fact. 147/A)
Materiais para obras municipais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 474)
Viaxe co seu taxi para depart. de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 475)
Viaxe co seu taxi para depart. de servicios sociais
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 56)
Consumicións reparto de alimentos
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 300204)
Folletos e materiais de oficina
FERRALLA DUFER, S.L. (Fact. 6588)
Materiais para obras municipais
EXCLUSIVAS VILA(Fact. 000000801)

Importe
191,32€
62€
197,25€
5.324,30€
3556,65€
629,88€
126,67€
14€
2.302,33€
361,24€
104,57€
1763€
522,88€
105,56€
69€
11.762,40€
7004,08€

5800€

8.120,72€

120,73€
28€
30€
5,50€
1.059,61€
64,43€
281,94€

Orde
lx)
lz)
ma)

mb)
mc)
md)
me)
mf)
mg)

mh)
mi)
ml)
mll)
mm)
mn)
mo)
mp)
mq)
mr)
ms)
mt)
mu)
mv)
mx)
mz)
na)

Proveedor e concepto
Mantemento sistema de alarma
CADENA COPE(Fact. 042-02-371)
Emisión de programa radiofónico
UNION FENOSA
Enerxía para edificios municipais
PILAR NUÑEZ GARCIA(Fact. 12/2002)
Representación dunha obrad e teatro, dentro dos circuitos culturais da
Deputación
ENOR ASCENSORES(Fact. 763.127)
Mantemento ascensor centro sociocultural
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact. FV031873)
Materiais para diferentes depart. municipais
MUNDOCOPY(Fact. 9815)
Materiais de oficina
MARLO, S.C.(Fact. 212)
Marquesiña para Pedrouso
JOSE GARCIA GUTIERREZ
Limpeza de parque infantil de Vilar de Calo
JOSE GARCIA GUTIERREZ
Transporte de pedra para muro en Vilar de Francos e Vilaverde e
colocación con grúa
JOSE GARCIA GUTIERREZ
Portes de zahorra para campo do San Martiño
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 1552)
Materiais para obras
COMERCIAL GRUPO ANAYA(Fact. 4207396)
Libros para biblioteca
MANUEL SALGADO GARCIA(Fact. 3632)
Arranxos e pezas para maquinarias municipais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 343)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 344)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 345)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 346)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 347)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 348)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 349)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 350)
Augas para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 351)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 352)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 353)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 354)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 355)
Auga para escolas

Importe
348,59€
382,32€
574,47€

274,36€
702€
84,45€
3.311,58€
192€
1385€

210€
243,66€
343,18€
4290,77€
50,76€
67,56€
5,69€
74,86€
62,84€
18,72€
60,24€
9,36€
81,57€
281,46€
5,81€
9,36€
9,36€

Orde
nb)
nc)
nd)
ne)
nf)
ng)
nh)
ni)
nl)
nll)
nm)
nn)
no)
np)
nq)
nr)
ns)
nt)
nu)
nv)
nx)
nz)
ña)
ñb)
ñc)
ñd)
ñe)
ñf)

Proveedor e concepto
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 3569
Productos para depart. de servicios sociais
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 10/03)
Traballos de carpintería en colexio da Ramallosa
TÍTERES CACHIRULO, S.L. (Fact. 13)
Representación de obra teatral, dentro dos circuítos culturais da Deput.
CORREOS Y TELEGRAFOS(Fact. C030071841)
Franqueo correspondencia municipal, mes de abril
FERLO(Fact. 451/2003)
Sinais para estradas municipais
INFANTILANDIA(Fact. 22)
Montaxe de parque infantil na Festa da Carne ó Caldeiro
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 73/20039
Productos para depart. de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 74/2003)
Productos para depart. de servicios sociais
CONPEAL, S.L. (Fact. 57)
Reparacións en varios edificios municipais
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact.042/2003)
Obras en diferentes lugares do concello
DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A.(Fact. VFP/30080457)
Productos para piscinas municipais
PESCADOS Y MARISCOS VELOSO(Fact. 195)
Comida Festa da Nai
PESCADOS Y MARISCOS VELOSO(Fact. 196)
Comida Festa da 3ª Idade
EXCAVACIONES MIDON, S.L. (Fact. 2003148)
Limpeza de taxea e cunetas, e traslado a vertedoiro
MELLA CALVO, S.L. (Fact. 9.013)
Materiais para obras en Rarís
MELLA CALVO, S.L. (Fact. 9.014)
Materias para obras en Rarís
MELLA CALVO, S.L. (Fact. 9.015)
Materias para obras en Rarís
MELLA CALVO, S.L. (Fact. 9.016)
Materiais para obras en diferentes lugares do concello
MELLA CALVO, S.L. (Fact. 9.017)
Materias para obras en diferentes lugares do concello
MELLA CALVO, S.L. (Fact. 9.018)
Materias para obras en diferentes partes do concello
MELLA CALVO, S.L. (Fact. 9.019)
Materiais para obras en diferentes partes do concello
RIO TELLA, S.L. (Fact. 4259)
Comidas para clausura das escolas deportivas
SOGAMA(Fact. 2003/1151)
Tratamentos dos RSU, mes de abril
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact. FV03237)
Materiais para diferentes departs. municipais
AUDASA(Fact. 186703)
Peaxes a Coruña
EL CORREO GALLEGO(P215.181)
Publicación de anuncio
CUARTETO MORIATOV(Fact. 126)
Concerto o día 20-12-02, dentro do ciclo “Música clásica na provincia”
GRUPO ARABESCO, S.C.(Fact. 06/02)

Importe
59,71€
1.964,43€
900€
271,11€
517,01€
522€
247,15€
87,81€
82,24€
3.464.92€
2.292,29€
23.163,36€
15.461,50€
870€
2.557,63€
6.346,77€
124,12€
5.002,79€
3.903,69€
2.068,28€
2.744,72€
780€
8831,28€
1.501,08€
22,17€
111,55€
1983€
1269,38€

Orde
ñg)
ñh)
ñi)
ñl)
ñll)
ñm)
ñn)
ññ)
ño)
ñp)
ñq)
ñr)
ñs)

ñt)
ñu)
ñv)
ñx)
ñz)
oa)
ob)
oc)
od)
oe)
of)

og)
oh)

Proveedor e concepto
Actuación dentro do convenio coa Excma. Deputación Provincial
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 131/02)
Saneamento en Santo Domingo
MARTINEZ MONTES E HIJOS,S.L. (Fact. 146/02)
Asfaltado de pistas en Reis e Luou
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 147/02)
Asfaltado en colexio de Calo
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 148/02)
Colocación de tubos en Reis e Lucí
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 159/02)
Asfaltado de pistas en Lucí e Cacheiras
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 160/02)
Coocación de tubos en Chaves
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 178/02)
Obras en diferentes lugares do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 187/02)
Colocación de tubos en Cacheiras
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 167/02)
Colocación de tubos en varios lugares de Reis
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 166/02)
Asfaltado de pistas en Reis
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 168/02)
Pavimentación en Ribas-Oza
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 177/02)
Obras en diferentes lugares do concello
DEZA ESPECTACULOS(Fact. 77)
Alquiler e montaxe de escenario para celebración de concurso cabalar
2002
COREGAL(Fact. S02/0324)
Servicio de recollida de papel e cartón, mes de outubro 2002
COREGAL(Fact.S02/ 0365)
Servicio de recollida de papel e cartón, mes de novembro 2002
E.S. PONTEVEA, S.L.(Fact. 0022600D)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA, S.L.(Fact. 0022601D)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA, S.L.(Fact. 0022638D)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA, S.L. (Fact. 139Z)
Lubricantes para vehículos municipais
NORCONTROL(Fact. 1538F1/2002)
Elaboración de estudio ambiental da planta de SANARCA,S.L.
SOGAMA(Fact. 2002/2621)
Tratamento dos RSU, mes de setembro de 2002
SOGAMA(Fact.2002/2927)
Tratamento dos RSU, mes de outubro de 2002
DEPORTEGESTION S.L. (Fact. 14-2003)
Actividades deportivas, mes de abril
PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. (Fact. 8979)
Roupa para policía local
DISPREX, S.L.(Fact. 02/VC/14380)
Caramelos para cabalgata de Reis
TEATRO BURATINI(Fact. 493)
Representación teatral, dentro dos circuitos culturais da Deputación

Importe
16.825,75€
32.677,26€
5.519,28€
3.795,08€
22.142,66€
18.287,40€
8.161,64€
689,04€
9.611,18€
12.633,39€
1.351,21€
6.618,73€
278,4€

633,59€
514,24€
28€
38€
127,80€
15,92€
904,80€
8683,50€
9319,99€
4118€
13,25€

183,67€
499,07€

Orde
oi)
ol)
oll)
oo)
op)
oq)
or)
os)
ot)
ou)
ov)
ox)
oz)
pa)
pb)
pc)
pd)
pe)
pf)
pg)
ph)
pi)
pl)
pll)
po)

pp)

pq)

Proveedor e concepto
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 283)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 286)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 289)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 195)
Bonobús, mes de decembro 2002
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 23)
Traballos de carpintería en centros médicos
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 22)
Traballos de carpintería en colexio da Ramallosa
LA LEY(Fact. 2.310.030.277)
Suscripción a publicación
AQUAGEST, S.A.(Fact. 234-12/2F)
Traballos de conexión á rede xeral de alcantarillado na Cascalleira-Calo
AQUAGEST, S.A.(Fact. 234-14/2 F)
Facturación de auga potable, 2º trimestre de 2002
AQUAGEST, S.A.(Fact. 234-15/2F)
Facturación auga depurada , 2º trimestre de 2002
AQUAGEST, S.A.(Fact. 234-17/2F)
Conexión á rede na Grela
AQUAGEST, S.A.(Fact. 234-18/2F)
Conexión na Ramallosa á rede en Chaves
AQUAGEST, S.A.(Fact. 234-19/2F)
Conexións en Casalonga e Faramello
AQUAGEST, S.A.(Fact. 234-20/2F)
Conexión á rede en Feros
AQUAGEST, S.A.(Fact. 234-32/2F)
Facturación de auga potable, 3º trimestre de 2002
AQUAGEST, S.,A.(Fact. 234-33/2F)
Facturación de auga depurada, 3º trimestre 2002
AQUAGEST S.A.(Fact. AG1-000000045)
Canon de saneamento da Xunta de Galicia (Piscina dos Tilos)
AQUAGEST, S.A.(Fact. AG1-000000046)
Canon de saneamento da Xunta de Galicia (Colexios)
RADIO OBRADOIRO(Fact. R 201.977)
Emisión de programa radiofónico
RADIO OBRADOIRO(Fact. R 201.286)
Emisión de programa radiofónico
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 478/02)
Obras de saneamento e abastecemento en Fontenlo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 479/02)
Obras de Bustelo a Vilanova
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.(Fact. 480/02)
Obras de pavimentación de Bustelo a Vilanova
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 482/02)
Obras de saneamento e abastecemento en Campos
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 483/02)
Excavación e canalización na obra “Saneamento e canalización en ctra.
Deputación cara Vilariño”
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 484/02)
Construcción de pozos de rexistro e colocación de tubería na obra
“Saneamento e canalización en ctra. de Deputación a Vilariño
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 473/02)

Importe
18€
15€
28€
381,50€
1475,58€
1756,82€
80,08€
2.128,28€
75.649,68€
38.376,07€
6.286,83€
2.038,90€
984,28€
660,42€
94.090,66€
44.990,81€
407,40€
394,60€
348,59€
226,61€
1354€
7.765,04€
8461,74€
7.191€

8786,21€
5.908,60€

7.202,56€

Orde
pr)
ps)
pt)
pu)
pv)
px)
pz)
qa)
qb)
qc)
qd)
qe)
qf)
qg)
qh)
qi)
ql)
qll)
qm)
qn)
qñ)
qo)
qp)
qq)
qr)
qs)
qt)

Proveedor e concepto
Obras de piso local en arquivo do centro sociocultural da Ramallosa
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 435/02)
Excavación, carga e transporte de materiais de Fornelos a vertedoiro
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 436/02)
Obras de traída de auga en Recesende
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 437/02)
Obras de traída de auga en Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 438/02)
Pavimentación en Outeiro-Rarís
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 440/02)
Obras de piso de patio cuberto no colexio da Ramallosa
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 421/02)
Desbroce de maleza
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 422/02)
Desbroce de maleza
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 384/02)
Obras en Raxó, Sixto, Luou e Calo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 557/02)
Pavimentación en San Domingo e Vilar do Bispo
TRANSPORTES Y MAQUI NARIA C.P. S.L. (Fact. 558/02)
Obras en diferentes partes do concello
INVERSIONES VEMEX, S.L. (Fact. 12-02)
Traballos de desbroce, agosto 2002
INVERSIONES VEMEX, S.L. (Fact. 13-2002)
Traballos de desbroce, setembro 2002
HNOS. VILAS GEY, S.C. (Fact. A46)
Desbroces en Reis
HNOS VILAS GEY, S.C. (Fact. A47)
Desbroces en Lampai
HNOS. VILAS GEY, S.C.(Fact. A48)
Desbroces en Rarís e Oza
AMELIA A. GOMEZ FURELOS
Materiais de limpeza centro médico de Calo, 4º trimestre 2002
MANUEL CASAL PEREZ(Fact. 1342)
Rotulación de diferentes carteis para obras municipais
MANUEL CASAL PEREZ(Fact. 1343)
Rotulación de diferentes carteis para obras municipais
MANUEL CASAL PEREZ(Fact. 1344)
Rotulación de diferentes carteis para obras municipais
MANUEL CASAL PEREZ(Fact. 1345)
Rotulación de diferentes carteis para obras municipais
MANUEL CASAL PEREZ(Fact. 1346)
24 soportes e carteis de “Prohibido verter lixo”
DEPORTES CANEDA(Fact. 83A/02)
Trofeos para campionato de fútbol municipal
GASOLEO CALEFACCIÓN, S.L. (Fact.7031)
Gasóleo para edificios municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 573)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 525)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 469)
Gasóleo para vehículos municipais
THYSSENKRUPP ELEVADORES(Fact. 5.004.828)
Mantemento ascensor centro sociocultural

Importe
2.240,71€
3.703,88€
4.114,06€
2.359,44€
8.017,27€
5.442,04€
6.402,02€
2.489,22€
8.615,52€
5.433,93€
7478,38€
3217,61€
4720,97€
4781,52€
2735,28€
307€
587,74€
323,95€
241,39€
343,60€
540,96€
226€
2550,31€
314,23€
447,05€
649,87€
320,40€

Orde
qu)
qv)
qx)
qz)
ra)
rb)
rc)
rd)
re)
rf)
rg)
rh)
ri)
rl)
rll)
ro)
rp)
rq)
rr)
rs)
rt)
ru)
rv)
rx)
rz)
sa)
sb)
sc)

Proveedor e concepto
CADENA COPE(Fact. 042-02-00944)
Emisión de programa radiofónico
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10011975)
Traballos administrativos para o concello
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10013353)
Traballos administrativos para o concello
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10013837)
Traballos administrativos para o concello
INSA, S.L. (Fact. 572/02)
Desratización
INSA, S.L. (Fact. 689/02)
Desratización
COPY ESTUDIO S.L. (Fact. 002775)
Copias de planos
MUNDOCOPY(Fact. 6066)
Materiais de oficina
MUNDOCOPY(Fact. 6869)
Materiais de oficina
GALICON (Fact. 173/02)
Materiais de oficina
GALICON (Fact. 163/02)
Materiais de oficina
CEMIGA(Fact. 009-00000290)
Mantemento fotocopiadora
CEMIGA(Fact. 010-000000271)
Mantemento fotocopiadora da consistorial
CEMIGA(Fact. 012-000000226)
Mantemento fotocopiadora da consistorial
OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. (Fact. 0083/02)
Traballos de saneamento en gardería de Calo
OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. (Fact. 0085/02)
Saneamento e suministro de auga en Casalonga
GAS GALICIA(Fact. HH20064156)
Gas para polideportivo dos Tilos
DISTRIBUIDORA JURIDICA ESPAÑOLA, S.A.(Fact. 12173299
Suscripción a publicación xurídica
AUDASA(Fact. 517730)
Peaxes a Coruña
AUDASA(Fact. 460549)
Peaxes a Coruña
TALLERES J.&M FERNANDEZ S.L.(Fact. 202636)
Alquiler de vehículo(16-09-02 a 01-10-02)
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Fact. 25-2002)
Ampliación de alcantarillado en Vilar de Francos
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Fact. 24-2002)
Obras en Faramello
EXCAVACIONES OVIDI, S.L. (Fact. 23-2002)
Asfaltado de pistas en Vilar de Francos
GESTETNER(Fact. 3847993)
Materiais de oficina
GESTETNER(Fact. 3847992)
Materiais de oficina
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact. FV021709)
Materiais para diferentes departamentos municipais
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact. FV021847)

Importe
348,59€
511,56€
212,28€
179,34€
169,42€
169,42€
8,85€
117,62€
314,82€
97,77€
94,54€
7,92€
76,72€
130,66€
17.217,23€
18.384,38€
26,47€
98,80€
7,14€
15,96€
453,17€
4.168,71€
7.795,84€
4.511,46€
41,18€
183,28€
214,14€
193€

Orde
sd)
se)
sf)
sg)
sh)
si)
sl)
sll)
sm)
sn)
sñ)
so)
sp)
sq)
sr)

ss)

st)

Proveedor e concepto
Materiais para diferentes departamentos municipais
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact. FV021691)
Materiais para diferentes departamentos municipais
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact. FV021846)
Materias para diferentes departamentos municipais
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact. FV021845)
Materiais para diferentes departamentos municipais
CORREOS Y TELEGRAFOS(Fact.C020197744)
Franqueo de correspondencia municipal, outubro 2002
VOZ DE GALICIA RADIO S.A.(Fact. P02/6447)
Anuncio
SEUR(Fact. FA-0005501)
Envío de documentación
MANUEL VALIÑO CALO(Fact. A/284)
Descarga de alimentos para depart. de servicios sociais
MANUEL VALIÑO CALO(Fact. A/270)
Materiais para obras municipais e transporte
FERLIÑO(Fact. A 1264)
Sinais para estradas municipais
CORZAN, S.L. (Fact. 03/001575/A)
Productos hixiénicos para consistorial
ENOR ASCENSORES(Fact. 733.068)
Mantemento ascensor centro sociocultural
HEDEGASA, S.L. (Fact.59/02)
Bonobús pensionistas
OTERO(Fact. 054-T)
Reparación de marcador de polideportivo
TRAPSA(Fact. 168)
Bonobús 3ª Idade
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 08/03C)
Certificación nº UN da obra “Acondicionamento de pistas en Regoufe,
Lamas e Seixo”
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 11/03C)
Certificación nº DOUS e LIQUIDACION da obra “Afirmado e
acondicionamento de pistas en S. Sadurniño e Vilar de Arriba”
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 09/03C)
Certificación nº UN da obra “Afirmado e acondicionamento de pistas
en S. Sadurniño e Vilar de Arriba”

Importe
27,62€
144,20€
33,05€
431,31€
348€
8,80€
174,29€
985,50€
469,13€
341,60€
263,81€
1460€
76,69€
902,55€
9.274,25€

32.076,45€
23.297,07€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A HNOS LAGO RIOS S.L. , para construcción de 8 vivendas unifamiliares en
Ribeira, parroquia de Cacheiras, finca nº 361, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª
Ana I. Piñeiro Esperante, e debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias segundo artigo 171 da Lei 9/2002.------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.---------------------------------------------------------------------------------------------- Urbanizará o fronte das parcelas nas condicións indicadas no presuposto de
urbanización, aportando aval por importe de 2.439,45 euros, que garanta a execución das obras.-

b) A D. LUIS FRAGA LOPEZ, en representación de “VIVENDAS TEO, S.L. “, para
construcción dun edificio de 17 vivendas, en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio González Gil, debendo axusta-las obras ás
condicións seguintes:------------------------------------------------------------------------------------------Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra e técnico director de execución material.-------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada.------------------------------------------------------ Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución de
20.438,16 Euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ Conectarase coa rede existente de saneamento e auga potable, segundo as condicións
técnicas sinaladas pola compañía adxudicataria.----------------------------------------------------------- Darase cumprimento ó Decreto-Lei 1/1998 e Decreto 279/1999, sobre infraestructuras
comúns nos edificios referidas ás telecomunicacións, executándose de acordo co proxecto
redactado por D. Manuel Villamarín.------------------------------------------------------------------------ Formalizará a cesión do terreo correspondente ó fronte da parcela, entre a aliñación
oficial e a C-541, e na rúa municipal posterior.------------------------------------------------------------ Dará cumprimento ós comprimisos referidos ós artigos 40 e 41 do Regulamento de
Xestión Urbanística.-------------------------------------------------------------------------------------------Cumpriranse as condicións do informe vinculante da demarcación de estradas para a
C-541.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JESUS MAÑA PENA, para construcción dunha vivenda unifamiliar en A
Devesa(Parcela B-2)-Raxó, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto
D. Antonio González Gil, debendo axuata-las obras ás seguintes condicións:------------------------ Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realiación simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 da
Lei 9/2002, executando estación de bombeo adecuada e canaliación ata conexión coa rede
pública existente, seguindo as condicións técnicas da compañía adxudicataria Aquagest, ou
conexión coa rede existente nas inmediacións da capela de Raxó.-------------------------------------- Urbanizará o fronte da parcela nas condicións indicadas na memoria valorada
presentada, aportando aval que garanta a execución das obras (importe 23.362,02 Euros para as
tres vivendas a construir nas parcelas B-2, B-3 e B-4, correspondentes respectivamente ás
licencias 68, 69 e 70 do 2003).------------------------------------------------------------------------------d) A D. JESUS MAÑA PENA, para a construcción dunha vivenda unifamiliar en A
Devesa (Parcela B-3)-Raxó, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Antonio González Gil, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002, executando estación de bombeo adecuada e canalización ata conexión coa rede
pública existente, seguindo as condicións técnicas da compañía adxudicataria Aquagest, ou
conexión coa rede existente nas inmediacións da capela de Raxó.-------------------------------------- Urbanizará o fronte da parcela nas condicións indicadas na memoria valorada
presentada, aportando aval que garanta a execución das obras (importe 23.362,02 Euros para as
tres vivendas a construir nas parcelas B-2, B-3 e B-4, correspondentes respectivamente ás
licencias 68, 69 e 70 do 2003).-------------------------------------------------------------------------------

e) A D. JESUS MAÑA PENA, para a construcción dunha vivenda unifamiliar en A
Devesa (Parcela B-4)-Raxó, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Antonio González Gil, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002, executando estación de bombeo adecuada e canalización ata conexión coa rede
pública existente, seguindo as condicións técnicas da compañía adxudicataria Aquagest, ou
conexión coa rede existente nas inmediacións da capela de Raxó.-------------------------------------- Urbanizará o fronte da parcela nas condicións indicadas na memoria valorada
presentada, aportando aval que garanta a execución das obras (importe 23.362,02 Euros para as
tres vivendas a construir nas parcelas B-2, B-3 e B-4, correspondentes respectivamente ás
licencias 68, 69 e 70 do 2003).------------------------------------------------------------------------------f) A Dª EMERITA CANDAL MAROÑO, para a construcción dunha vivenda
unifamiliar en “Leiras Anchas”, Lamas, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------g) A D. ANTONIO RAMA GONZÁLEZ, para a construcción dunha vivenda
unifamiliar en Vilar de Francos, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
D. Francisco Javier Fernández Echeverría, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias segundo artigo 171 da Lei 9/2002.------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.---------------------------------------------------------------------------------------------h) A Dª JOSEFA BLANCO MIRÁS, para a construcción dunha vivenda unifamiliar en
Guldrís, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Francisco
Javier Fernández Echeverría, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.---------------------------------------------------------------Presentará escrito de cesións obrigatorias.-------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.---------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. JESUS SOUTO CARLIN, en representación de “BAHIA INMOBILIARIA
S.L.”, para construcción dun edificio de 5 vivendas adosadas, en Ramallosa, parroquia de Lucí,
segundo proxecto redactado polo arqitecto D. Antonio González Gil, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material.------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada.------------------------------------------------------ Instalará un sistema de bombeo adecuado para dar cota á rede pública de saneamento
existente, aportando aval polo importe das obras a realizar.---------------------------------------------

- Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución por
20.438,16 Euros.------------------------------------------------------------------------------------------------ Conectarase coa rede existente de saneamento e auga potable, segundo as condicións
técnicas sinaladas pola compañía adxudicataria.----------------------------------------------------------- Darase cumprimento ó Decreto-Lei 1/1998 e Decreto 279/1999, sobre infraestructuras
comúns nos edificios referidas ás telecomunicacións, executándose de acordo co proxecto
redactado por D. Manuel Villamarín.------------------------------------------------------------------------ Non iniciará as obras ata presenta-lo nomeamento de técnico director de execución da
mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Formalizará a cesión do terreo correspondente ó fronte da parcela, entre a aliñación
oficial e as vías públicas.-------------------------------------------------------------------------------------- Dará cumprimento ós compromisos referidos ós artigos 40 e 41 do Regulamento de
Xestión Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------- Cumpliranse as condicións do informe vinculante da demarcación de estradas para a
C-541.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------l) A “CONSTRUCCIONES RIOS TABOADA, S.L.”, para a construcción dunha
vivenda unifamiliar en Póboa, finca nº 10-6, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias segundo o artigo 171 da Lei 9/2002.----------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------ll) A D. MANUEL GARCIA RIVADULLA, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Torre, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Miguel Arce San Juan, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1.g
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------m) A Dª MARIA LUZ REQUEIJO LAGE, para construcción dun cerramento de 300 ml,
na finca nº 1541 de Pedreira, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Contará coa autorización previa de Augas de Galicia, executando o cerre nas
condicións que indique a autorización.---------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, a altura da zona opaca a 1,50 mts e empregando materiais tradicionais do medio rural
onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica,
agás que sexan revestidos ou pintados.---------------------------------------------------------------------- Situará o cerramento á distancia mínima de 5,00 mts ó eixe da pista que figura no
plano de concentración parcelaria.--------------------------------------------------------------------------- A base do cerramento situarase á mesma cota que o pavimento da pista.------------------- Fará cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para amplaición de viais.-----------

n)A D. ANGEL VILAS CASTELO, para construcción dun cerramento de 140 ml, na
finca situada en Pedra, parroquia de Recesende, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------ Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, á altura da zona opaca a 1,50 mts e empregando materiais tradicionais do medio rural
onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica
agás que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------- Situará o cerramento á distancia mínima de 5,00 mts ó eixe da pista municipal.---------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.-------ñ) A D. LORENZO OTERO GULDRIS, para construcción dun cerramento de 14 ml, na
finca nº 9 da Póboa, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------ Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, á altura da zona opaca a 1,50 mts e empregando materiais tradicionais do medio rural
onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica
agás que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------- Situará o cerramento á distancia mínima de 4,00 mts ó eixe da pista municipal.---------- A base do cerramento situarase á mesma cota que o pavimento da pista.------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.-------o) A D. JOSE MANUEL GUERRA CALVELO, para construcción dun cerramento de
30 ml, na finca da casa de Lamas, parroquia de Vaamonde, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------ Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, á altura da zona opaca a 1,50 mts e empregando materiais tradicionais do medio rural
onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica
agás que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------- Situará o cerramento á distancia mínima de 4,00 mts ó eixe da pista municipal.---------- A base do cerramento situarase á mesma cota que o pavimento da pista.------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.-------p) A D. MANUEL IGLESIAS BREA, para construcción dun cerramento de 40 ml, na
finca nº 2074, en Rúa de Francos (Vilar de Arriba), parroquia de Calo, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------ Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, á altura da zona opaca a 1,50 mts e empregando materiais tradicionais do medio rural
onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica
agás que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------- Situará o cerramento á distancia mínima de 5,00 mts ó eixe da pista municipal.---------- A base do cerramento situarase á mesma cota que o pavimento da pista.------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.-------q) A D. MANUEL CARRO FREIRIA, para construcción dun cerramento de 20 ml, con
50 cm de bloque, postes e alambre, na finca nº 157 de Regoufe, parroquia de Luou, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------

- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, á altura da zona opaca a 1,50 mts e empregando materiais tradicionais do medio rural
onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica
agás que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------- Situará o cerramento á distancia mínima de 5,00 mts ó eixe da pista municipal.---------- A base do cerramento situarase á mesma cota que o pavimento da pista.------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.-------r)A D. MANUEL GUERRA CAMPOS, para construcción dun muro de contención e
cerramento, en Tribaldes, parroquia de Vaamonde, que por tratarse de obras de muro de
contención de terras, presenta proxecto técnico en base ó artigo 195.3 da Lei 9/2002, redactado
por D. Luis Couto González, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado.--------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 104.c da Lei 9/2002 sobre
adaptación da obra ó ambiente e materiais empregados, debendo dar acabado ó muro de
formigón igual ó resto do muro proposto no proxecto, revestindo e pintando con material pétreo
rugoso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 106.1 da Lei 9/2002, retranqueando unha distancia
mínima de 4,00 mts ó eixe da pista, pavimentando e saneando adecuadamente o espacio exterior
do cerramento.-------------------------------------------------------------------------------------------------s) A Dª DOLORES VICTOR PIÑEIRO, para construcción dun cerramento de 214 ml,
na finca nº 1423 en “A Binga”, As Galanas, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, á altura da zona opaca a 1,50 mts e empregando materiais tradicionais do medio rural
onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica
agás que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------- Situará o cerramento á distancia mínima de 4,00 mts ó eixe da pista municipal.---------- A base do cerramento situarase á mesma cota que o pavimento da pista.------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.-------- Contará coa autorización previa da Consellería de Cultura con relación ó Camiño
Portugués.------------------------------------------------------------------------------------------------------t) A D. JOAQUIN LOPEZ MATO, para obras de construcción dun cerre no linde da
propiedade con bloque revestido de 2,50 mts de alto e 7 mts de largo, e acondicionamento de
rasantes no xardín privado duns 5 m3 de terra, na Urbanización “A Troya”, en Ameneiro,
parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------------- Darase cumprimento ás condicións xenéricas do artigo 104.c da Lei 9/2002 sobre
adaptación da obra ó ambiente e materiais empregados, debendo revesti-lo muro e pintalo con
material pétreo rugoso.---------------------------------------------------------------------------------------u) A D. EUGENIO RODRIGUEZ REYES, para obras de retellado da cuberta da
edificación de 90 m2, situada na finca nº 574 de Olveira, parroquia de Reis, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase

de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obligatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.-------------------------------------------------------------------------------v)A D. JOSE IGLESIAS CASTRO, para obras de retellado da cuberta da vivenda de 90
m2, situada na finca nº 245 de Lucí, parroquia de Lucí, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------x) A D. CARLOS CORTIZO MIRAS, para obras de retellado da cuberta de 70 m2,
situada en Feros, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------ Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------z) A D. RAMIRO FUENTES IGLESIAS, para obras de reparación de tellado con uralita
e tella do país de 85 m2 na finca nº 1838 de Rúa de Francos, parroquia de Calo,debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------ Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------aa) A MIGUEL HOMBRE EIRAS, para obras de retellado da cuberta da nave existente
de 200 m2, situada en Eo dos Ferreiros, parroquia de Oza, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.---------------------------------------------------------------------------------

ab)A D. UBLADO BLANCO MARTINEZ, para obras de retellado da cuberta de 72 m2,
situada en Rúa de Francos, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------ac)A D. JOSE CASTELAO PÁRAMOS, para obras de retellado da cuberta da vivenda
de 40 m2, encintado de paredes de 80 m2 e instalación de 4 ventás, situada en Rúa de Francos
nº 23, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------ad) A Dª ANA MARIA NAVEIRA RODRIGUEZ, para obras de retellado dunha terraza
de 16 m2 e acondicionamento interior dun galpón de 20 m2, en Pontevea, parroquia de Reis,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------ae)A D. SANTIAGO GARCÍA RIVADULLA, para construcción dun galpón de 30 m2
para usos auxiliares da vivenda, na finca nº 241 do núcleo tradicional delimitado de A Torre,
parroquia de Cacheiras, debendoa xusta-las obras ás condicións seguintes:--------------------------- Retranquearase como mínimo 3 mts a lindeiros e 8 mts ó eixe da pista pública.---------- Altura máxima 2,20 mts.--------------------------------------------------------------------------- As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.---------------------------------------------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.---------------------------------------------------------------------------------

af)A D. JOSE SANTISO MOSQUERA, para construcción dun galpón de 30 m2 para
usos auxiliares da vivenda, na finca “horta da casa”, separado máis de 200 mts da Mámoa de
Trasellas, dentro do núcleo delimitado de Trasellas, parroquia de Luou, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase como mínimo 3 mts a lindeiros e 8 mts ó eixe da pista pública.---------- Altura máxima 2,20 mts.--------------------------------------------------------------------------- Pendente máxima da cuberta 40 grados.--------------------------------------------------------- As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.---------------------------------------------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------ag) A D. ANTONIO CAJARAVILLE SANDÁ, para obras de construcción dunha rampa
de 6 mts, para acceso á súa finca nº 46 do plano de concentración parcelaria de Vaamonde, en
Reboredo, debendoa xusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------- Intalarase unha tubería de 40 cms de diámetro separada o máis posible do eixe da pista.
- Situarase o pavimento nivelado na mesma altura que o firme da pista.--------------------ah)A D. FERNANDO GOMEZ CALVIÑO, para obras de construcción de solera sobre
propiedade privada de 36 m2, na finca 17 antiguo, Solláns, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Contará coas autorizacións que fosen procedentes(art. 196) de acordo coa lexislación
aplicable.--------------------------------------------------------------------------------------------------------ai) A Dª MONSERRAT e Dª BEGOÑA FREGUEIRO QUINTANS, para segregación
da finca situada en Cacheiras, modificada a anteriormente concedida, segundo proxecto técnico
redactado por D. Antonio González Gil, debendo realiza-la segregación de acordo co proxecto
presentado.------------------------------------------------------------------------------------------------------al) A D. EDUARDO MIRÁS CARNEIRO, para segregación-parcelación da finca
situada en Luou, nº 427 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, segundo
proxecto redactado por D. Manuel José Castro Regos, debendo axustarse ás condicións
seguintes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, debendo materializa-las
cesións obrigatorias correspondentes(art. 24.2 e 171 da Lei 9/2002), no momento da solicitude
de licencia de obras.-------------------------------------------------------------------------------------------all) A D. JESUS MAÑA PENA, para segregación da finca situada en Devesa, parroquia
de Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por D. Antonio González Gil, debendo
axustarse ás condicións seguintes:--------------------------------------------------------------------------- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, debendo materializa-las
cesións obrigatorias correspondentes(art. 24.2 e 171 da Lei 9/2002), no momento da solicitude
de licencia de edificación.------------------------------------------------------------------------------------am) A D. ELIGIO CANCELA GARCÍA, en representación de “HERMANOS LAGO
RÍOS, S.L.”, para parcelación da finca nº 361, situada en Ribeira, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto técnico redactado por Dª Ana Piñeiro Esperante, debendo axustarse ás
condicións seguintes:------------------------------------------------------------------------------------------

- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, debendo materializa-las
cesións obrigatorias correspondentes(art. 24.2 e 171 da Lei 9/2002), no momento da solicitude
de licencia de edificación.------------------------------------------------------------------------------------an) A Dª MARÍA ANGELES COELHO COTON, para modificación de parcelación da
finca nº 1082-A, situada en Pedrouso, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado por
D. José Luis Martínez Vázquez, debendo efectua-la segregación de acordo co proxecto
presentado.------------------------------------------------------------------------------------------------------añ) A D. JOSE ANTONIO MENDEZ VILA, para segregación da finca nº 442, do plano
de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por
D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, debendo efectua-la segregación de acordo co proxecto
presentado.------------------------------------------------------------------------------------------------------ao) A Dª ELENA CREGO GOMEZ E OUTROS, para segregación-parcelación da finca
nº 1994, do plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada en Rúa de Francos,
segundo proxecto redactado polo técnico D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axustarse ás
condicións seguintes:------------------------------------------------------------------------------------------ A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, debendo ma
materializa-las cesións obrigatorias correspondentes(art. 24.2 e 171 da Lei 9/2002), no momento
da solicitude de licencia de obras.---------------------------------------------------------------------------ap) A Dª AURORA VEIGA CAMPOS, para segregación da finca situada en Balcaide,
parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo técnico D. Arturo Rodríguez Vilanova,
debendo realiza-la segregación de acordo co proxecto presentado, debendo materializa-las
cesións obrigatorias correspondentes no momento da solicitude de licencia de obras.-------------aq) A D. JOSE ANTONIO PATIÑO AMBOAGE, en represenatción de
“GERIOLVEIRA, S.L.”, para obras de reforma e ampliación dunha RESIDENCIA DE
TERCEIRA IDADE, en Olveira, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado por D. Manuel
Cid Montaña e D. Javier Rivadulla Montaña, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre xestións
de residuos e medidas correctoras.--------------------------------------------------------------------------ar)A Dª RAQUEL PIÑEIRO CENDON, en representación de “PIÑEIRO CENDON
S.L.”, para obras de acondicionamento de local para academia de ensinanza, en Montouto,
(urbanziación Os Rosales-Bloque D), parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado por
D. José Rodríguez Insua, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, condicionado ó
cumprimento da Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica, no Decreto 150/99
de 7 de maio e medidas correctoras.------------------------------------------------------------------------as) A D. ROBERTO DANIEL MALVASO, para obras de acondicionamento de local
para taller de lavado e engrase, con exposición e venta de vehículos, en Montouto, parroquia de
Cacheiras, segundo proxecto redactado por D. Roberto García Martínez, denbendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.-------------------------------------------------

- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre
inscripción no Rexistro de productores e Xestores de Residuos, xestión de residuos e medidas
correctoras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------at) A D. MANUEL HILARIO TEO AMATE, para obras de acondicionamento de local
para restaurante, en Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por D. Jesús E. Guillén
Rodríguez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre residuos e
medidas correctoras.------------------------------------------------------------------------------------------au)A “ALMAR 2000 DISTRIBUCIONES, S.L.”, para obras de acondicionamento de
nave para almacén e distribución de conxelados e peixes frescos, en Montouto, segundo
proxecto redactado por D. Francisco Ansedes Domínguez, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre residuos e
medidas correctoras.------------------------------------------------------------------------------------------- Disporá dun número de contedores de capacidade suficiente para garanti-la adecuada
xestión dos residuos producidos pola actividade, en lugar adecuado, para entregar a xestor
autorizado.------------------------------------------------------------------------------------------------------av)A D. JUAN CARLOS CASTRO CASTRO, para obras de acondicionamento de local
para bar, en Florida, parroquia de Rarís, segundo proxecto técnico redactado por D. Enrique
Vázquez Veiga, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre residuos e
medidas correctoras.------------------------------------------------------------------------------------------ax) A D. FERNANDO JORGE BALEIRON, para obras de acondicionamento de local
para panadería e almacén de piensos en Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico
redactado por D. Francisco Javier Fernández Echeverría, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre residuos e
medidas correctoras.------------------------------------------------------------------------------------------az) A D. ERNESTO LOPEZ BARREIRO, para obras de instalación dun tanque aéreo de
propano de 4.000 l, na súa finca de Montes, nº 8, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
técnico redactado por D. Miguel Ángel Gómez Gómez, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre residuos e
medidas correctoras.------------------------------------------------------------------------------------------ba) A “UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A.”, para obras de instalación para liña
LMT, CT, e RBT COIRA( ref.: 531399110003), debendo axusta-las obras conforme ó proxecto

presentado, situando os postes a unha distancia mínima de 3,50 mts para pistas de menos de 6
mts de ancho ou 4,50 mts para pistas de máis de 6 mts.-------------------------------------------------bb) CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENCIA DE OBRAS.- Visto escrito
presentado por D. RAMON SOUTO CANEDA, en reprersentación de “UNEDA, S.L.”, nº 1011
de 24-04-03, no que solicita o cambio de titularidade das licencias de obra número 97/02,
concedida na Comisión de Goberno do 26-02-02 a nome de “BAHIA INMOBILIARIA
GALEGA, S.L.”, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concede-lo cambio que se
solicita, debendo axustarse as obras ás condicións impostas para a primitiva licencia.-------------bc) CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENCIA DE OBRAS.- Visto escrito
presentado por D. RAMON SOUTO CANEDA, en reprersentación de “UNEDA, S.L.”, nº 1012
de 24-04-03, no que solicita o cambio de titularidade das licencias de obra número 193/01,
concedida na Comisión de Goberno do 28-09-01 a nome de “XACO-TEO, S.L.”, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda concede-lo cambio que se solicita, debendo axustarse as
obras ás condicións impostas para a primitiva licencia.-------------------------------------------------bd) CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENCIA DE OBRAS.- Visto escrito
presentado por D. RAMON SOUTO CANEDA, en reprersentación de “UNEDA, S.L.”, nº 1013
de 24-04-03, no que solicita o cambio de titularidade das licencias de obra número 141/02,
concedida na Comisión de Goberno do 17-04-02 a nome de “BAHIA INMOBILIARIA
GALLEGA, S.L.”, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concede-lo cambio que se
solicita, debendo axustarse as obras ás condicións impostas para a primitiva licencia.-------------be) MODIFICACIÓN DE EMPLAZAMENTO DE EDIFICACIÓN.- Vista a instancia
presentada por D. LORENZO AMENEIRO GARCIA, nº 873, de data 7/04/03, soliciatndo a
modificación do emplazamento da edificación a construir en Rarís, con licencia municipal nº
94/99, de data 16/04/1999, segundo plano de emplazamento redactado pola arquitecta Dª María
José Bouzas Louzao, a Comisiónd e goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda acceder ó
solicitado, debendo situarse a edificación no punto indicado no plano presentado.-----------------4.- LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.--------------------------------------------a) Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. JESUS SOUTO CARLIN, en nome de “JESO S.L. “, a LICENCIA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a edificio de 35 vivendas e locais,
composto por soterrego, baixo, dúas plantas e baixo cuberta, en Cacheiras, segundo obras
executadas en base á licencia municipal número 88/99, de data 16/04/1999, salvo o dereito de
propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-----------------------------------b) Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a “MONTESIAGO, S.L. “, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN,
para a edificación destinada a edificio de 46 vivendas, FASE IV, composto por soterrego,
baixo, dúas plantas e baixo cuberta, en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo obras
executadas en base á licencia municipal número 131/00, de data 03/05/2000, salvo o dereito de
propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-----------------------------------c) Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a “MAHIA SANTIAGO, S.L. “, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a edificio de 72 vivendas e 18 locais (O Dolmen),
en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licencia municipal
número 302/99, de data 08/11/1999, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e

previo aboamento da liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá
ningún efecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------d) Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a ARMANDO RIVAS CALVO, en nome e representación de
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RIVAS CALVO, S.L., a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a 15 vivendas adosadas (Urbanización Las
Galanas), en Fixó, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licencia municipal
número 199/00, de data 27/06/2000, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e
previo aboamento da liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá
ningún efecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------e) Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. RAMÓN SOUTO CANEDA E OUTRO, en representación de
“UNEDA, S.L.” e “MAÑA, S.L.”, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a
edificación destinada a edificio de vivendas e locais comerciais(1ª Fase-Edificio Umbrela), en
Cacheiras, segundo obras executadas en base á licencia municipal número 200/00, de data
27/06/2000, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------f) Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. ANDRES CALVIÑO RIVADAS, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Vilar de Calo, parroquia
de Calo, segundo obras executadas en base á licencia municipal número 4/01, de data
5/02/2001, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------g) Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. MARIO ORTEGON CALA, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Tribaldes, finca nº 127,
parroquia de Bamonde, segundo obras executadas en base á licencia municipal número 126/99,
de data 2/06/1999, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento
da liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.---h)Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. ESTEBAN GRAÑA SEOANE, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Outeiro de Reis,
parroquia de Rarís, segundo obras executadas en base ás licencias municipais números 190/99 e
4/02, de datas respectivamente 12/08/1999 e 08/01/02, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto correspondente que se
aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.---------------------------------------------------------------i)Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. JOSE CARLOS BELLO MARES, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Mouromorto, parroquia
de Calo, segundo obras executadas en base á licencia municipal número 315/98, de data
4/11/98, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------l)Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a Dª VERÓNICA GARCÍA LEBORÁN, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Feros, parroquia de
Cacheiras, segundo obras executadas en base á licencia municipal número 287/00, de data

3/11/00, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------ll)Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a “PROGAEYCO S.L.”, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para
a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Feros (parcela D), parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á licencia municipal número 97/01, de data 8/06/01, salvo o
dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------------------------------------m)Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a “EIRAS DUARTE S.L.”, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN,
para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Pedra (finca 561-2-A), parroquia de
Recesende, segundo obras executadas en base á licencia municipal número 60/01, de data
2/04/01, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------n)Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. RAMON SOUTO CANEDA, en representación de “UNEDA S.L.” a
LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a edificio de 29
vivendas, en Montouto, parroquia de Cacheiras(Edificio Estivada), segundo obras executadas
en base á licencia municipal número 252/00, de data 10/10/00, modificada pola 63/01, de data
2/04/01, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------ñ)Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a MAHIA SANTIAGO S.L., a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN,
para a edificación destinada a edificio de 17 vivendas, en Montouto, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á licencia municipal número 50/00, de data 22/02/00, salvo o
dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do imposto
correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------------------------------------5.- CERTIFICACION DE OBRAS.-Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno
acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:---------------------------------------------------a) Certificación nº UN da obra “Afirmado e acondicionamento de pistas en Regoufe,
Lamas e Seixo”, incluida no “Plan Provincial de obras e servicios 2003”, asinada polo
enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de nove mil douscentos setenta e catro
euros con vintecinco céntimos.------------------------------------------------------------------------------b) Certificación nº DOUS da obra “Afirmado e acondicionamento de pistas en Regoufe,
Lamas e Seixo”, incluida no “Plan Provincial de obras e servicios 2003”, asinada polo
enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de trinta e oito mil novecentos
cincuenta euros con sesenta e sete céntimos.--------------------------------------------------------------c) Certificación nº UN da obra “Afirmado e acondicionamento de pistas en San
Sadurniño e Vilar de Arriba”, incluida no “Plan Provincial de obras e servicios 2003”, asinada
polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de vintetrés mil douscentos
noventa e sete euros con sete céntimos.--------------------------------------------------------------------d) Certificación nº DOUS E LIQUIDACION da obra “Afirmado e acondicionamento de
pistas en San Sadurniño e Vilar de Arriba”, incluida no “Plan Provincial de obras e servicios
2003”, asinada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de trinta e dous
mil setenta e seis euros con corenta e cinco céntimos.----------------------------------------------------

6.-LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.- Visto o expediente
tramitado a instancia de Dª MARIA LUISA CASAIS EIRAS, veciño de Santiago de
Compostela , que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento
dedicado a COMERCIO POR MENOR DE ARTÍCULOS DE MERCERÍA E PAQUETERÍA,
no lugar de Cacheiras, parroquia de Cacheiras deste concello.-----------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.----------------------Dada conta do escrito de D. JORGE ALBERTO NÚÑEZ ÁLVAREZ, e nome e
representación da entidade “RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE LAS ENCINAS,
S.L.”, nº 795, de data 27/03/2003, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a
RESIDENCIA PARA TERCEIRA IDADE, situada en Constenla, parroquia de Cacheiras, que
viña rexentando “INMOBILIARIA POUTECO, S.L.”, polo que solicita o cambio de
titularidade, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concede-lo cambio que se
solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva
licencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.-------------------------------------------------------------a) Dada conta de escrito de D. MANUEL FERNÁNDEZ FUENTES, en representación
de "INSTALACIONES ELECTRICAS MANUEL FERNANDEZ", nº 472, de data 28-02-03,
no que solicita que lle sexa devolta a fianza que, mediante aval de Caixa Galicia ten depositada
por importe de 4.808,10 Euros como garantía definitiva da obra "Aforro enerxético en varios
lugares do concello", a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a
devolución da antedita fianza, por considerar que o expediente cumpre tódolos requisitos
legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.----------------------b) Dada conta de escritos de D. JESUS CASTRO PUENTE, en representación de
"TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.", nº 477, nº 478, e nº 479 de data 03-03-03, no
que solicita que lle sexan devoltas as fianzas que, mediante avais do Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria ten depositadas por importe de 2.821,54 Euros, 1.024,11 Euros e 18.983,15 Euros
como garantías definitivas, respectivamente, das obras "Clausura e selado do vertedoiro de
Teo", “Saneamento en Campos-Teo” e “Cert. nº 4 e liquidación Cementerio Municipal 1ª Fase”,
a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda as devolucións das anteditas
fianzas, por considerar que os expedientes cumpren tódolos requisitos legalmente establecidos e
que non se presentaron reclamacións na súa contra.------------------------------------------------------

9.-SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL
PARA A AULA DE INFORMÁTICA.------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, ó abeiro do Programa de dotación de aulas
de informática dirixido ós concellos da provincia para o ano 2003 da Excma. Deputación
Provincial, as bases do cal aparecen publicadas no BOP nº 93 do 24-04-2003, acorda solicitar
unha subvención para a aula de informática municipal.-------------------------------------------------10.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA OBRAS E EQUIPAMENTO NA
CASA DO CONCELLO.-----------------------------------------------------------------------------------Dada conta do expediente que se tramita para solicitar da Consellería de Xustiza,
Interior e Administración Local unha subvención para obras de amplicación e reforma da Casa
Conssitorial, Fase IV e V, ó abeiro da Orde do 5 de marzo de 2003, inserta no DOG nº 62, de
28/03/03, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:------------------------------------------1º.- Aproba-las obras de ampliación e reforma da Casa Consistorial, Fase IV e V, por
importe total de CENTO DEZAOITO MIL NOVECENTOS SESENTA E CATRO EUROS
CON OITENTA E SETE CÉNTIMOS, segundo proxectos redactados pola arquitecta Dª
Mercedes Rosón Varela.--------------------------------------------------------------------------------------2º.- Acepta-las condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na Orde
citada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó alcalde-presidente deste concello, para continua-los demais trámites do
expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------11.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E ADMINISTRACIÓN LOCAL.--------------------------------------------------------Vista a orde do 10/03/2003, da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local,
inserta no DOG nº 62, de 28/03/2003, pola que se anuncian medidas de apoio á policía local de
Galicia, consistentes na cesión en propiedade de vehículos especialmente preparados para o
exercicio das súas funcións, a Comisión de goberno, por unanimidade, acorda:--------------------- Solicita-la cesión en propiedade dun vehículo para policía local regulada na citada
orde, aceptando integramente os termos e prescripción dela.-------------------------------------------- Facultar ó Sr. alcalde-presidente do concello para acepta-la cesión en propiedade do
vehículo, en caso de resolución favorable da Consellería, nas condicións que sexan establecidas
por esta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------12.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DE OBRAS DE ADAPTACIÓN,
MELLORA E EQUIPAMENTO NA CASA DO CONCELLO.-----------------------------------Dada conta do expediente que se tramita para solicitar da Consellería de Xustiza,
Interior e Administración Local, unha subvención para obras de ampliación e reforma da Casa
Consistorial 2003, Fase i ó abeiro da Orde do 14 de abril de 2003, inserta no DOG nº 79, de
24/04/03. A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda:------------------------1º.- Aproba-las obras de “Ampliación e reforma da Casa consistorial 2003, Fase I”, por
importe total de trescentos noventa e un mil cincocentos sesenta e dous euros con trinta e tres
céntimos, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón Varela.----------------2º.- Acepta-las condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na Orde
citada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3º.- Facultar ó Alcalde-Presidente para continua-los demáis trámites do expediente.-----13.-ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 14 DE MAIO DE 2003.-------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a trinta de abril
de dous mil tres.-----------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
D. Manuel R. Cajaraville Campos
este día.---------------------------------------------------D. Ramón Fernández Fernández
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Juan B. Aller Suárez
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Manuel Mata Iglesias
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e cinco
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal. que
certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 17 DE XULLO DE 2003.----------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a dezasete de xullo de dous
SEÑORES ASISTENTES:
mil tres.---------------------------------------------------------Alcalde-Presidente:
Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia do Sr.
D. Armando U. Blanco Martínez.
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
Concelleiros:
primeira convocatoria a Comisión de Goberno, coa
D. Antonio Castroagudín Valladares asistencia dos seis membros que a compoñen e que se
D. Manuel R. Cajaraville Campos
citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria
D. Manuel Mata Iglesias
supletoria convocada para este día.------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Ramón Cea Ferreiro
Naveira Vázquez.---------------------------------------------Secretario:
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
D. Jesús Naveira Vázquez.
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte ----------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)

Proveedor e concepto
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 357)
Productos para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 358)
Productos para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 359)
Productos para depart. de deportes
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 480)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 481)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact.15/03)
Obras en estrada de Fornelos-Rarís
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 16/03)
Obras en estrada de Fornelos-Rarís
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 17/03)
Obras en estrada de Fornelos-Rarís
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 18/03)
Obras en Ramallosa e Calo
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L.(Fact. 19/03)
Obras en Osebe-Calo
JOSE VAZQUEZ PARAMA(Fact. 4/03)
Traballos realizados en Sta. María de Teo
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 354)
Materiais para obras municipais

Importe
42,80€
35,04€
460€
28€
24€
1.565,97€
748,49€
651,34€
1.227,28€
2.433,68€
4.118€
208,30€

Orde
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)
aq)
ar)

Proveedor e concepto
UNIPREX, S.A.(Fact. 2031016172)
Anuncios radiofónicos
UNIPREX, S.A.(Fact. 2031018743)
Anuncios radiofónicos
COREGAL(Fact. S03/0134)
Recollida de papel e cartón, mes de abril 2003
GASOLEO CALEFACCIÓN, S.L.(Fact. 3751)
Gasóleo para edificios municipais
GASOLEO CALEFACCION, S.L. (Fact. 3750)
Limpeza de tanques de calefacción en escolas e centro médico
TELEFONICA
Teléfono da policía local
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Fax centro médico Pontevea
TELEFONICA
Fax da policía local
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Fax da consistorial
CARPINTERIA SANROFER(Fact. 167)
Obras en diferentes lugares do concello
MALGA, S.L.(Fact. 0300501)
Obras en Calo
MALGA, S.L. (Fact. 0300504)
Obras en Calo
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact.102)
Bonobús, mes de maio
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00505/03H)
Formigón para obras en Casalonga
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 0455012H)
Formigón para obras en Igrexa-Calo
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact .00507/03H)
Formigón para obras en Fornelos-Rarís
CAMILO CARBALLAL, S.L.(Fact. 00705/03C)
Zahorra e area para obras en Francos
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00563/03H)
Formigón para obras en Francos
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 728)
Alquiler de maquinaria para obras municipais
EXCLUSIVAS VILA(Fact. 918)
Revisión sistema de alarma da nave municipal
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 40)
Centro de flores, Festa da 3ª Idade
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 41)
Centro de flores, Festa da Nai
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 43)
Centro de flores
TELEFONICA

Importe
305,52€
43,08€
638,91€
1.223,49€
1.739,92€
62,56€
29,15€
149,39€
38,27€
112,60€
48,50€
42,87€
1,19€
3.382,56€
23.875,35€
831,49€
340,10€
443,77€
341,36€
443,77€
208,44€
497,06€
320,16€
34,87€
21,40€
21,40€
32,10€
1.419,90€

Orde
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)
bv)

Proveedor e concepto
Teléfono da consistorial
MARQUIMAN, S.L. (Fact. 102426)
Productos para obras
TRAPSA(Fact. 251)
Bonobús 3ª Idade
MUNDOCOPY(Fact. 9999)
Materiais de oficina
EL CORREO GALLEGO(Fact. P304.808)
Anuncio
EL CORREO GALLEGO(Fact. P304.882)
Anuncio
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 94)
Ampliación de alumados públicos en Cacheiras
MONTAXES ELECTRICOS FERNADEZ, S.L. (Fact. 95)
Ampliación de alumados públicos en Reis
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 96)
Ampliación de alumados públicos en Recesende
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 97)
Ampliación de alumados públicos en Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 98)
Ampliación de alumados públicos en Teo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 99)
Alumado Festa da Nai
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 100)
Intalación de farola en Regoufe-Luou
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 101)
Ampliación de alumando público en Lucí
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 102)
Ampliación de alumado público en Vilariño
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 103)
Ampliación de alumados públicos en Luou
MADERAS RAMOS MOREIRA, S.L. (Fact. 0-19197)
Materiais para obras municipais
RESTAURANTE XAMONERIA A COVA(Fact. 5990)
Pinchos clausura curso informática
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 490)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 484)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
EXPRES DE VEA(Fact. 2003094)
Servicio de transporte, Día da Nai
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00781/03C)
Zahorra para obra en Francos
MINIEXCAVADORAS RAFAEL(Fact. 10)
Facer traida de auga para Bouñou
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 494)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10006472)
Traballos administrativos para o concello
EL CORREO GALLEGO(Fact. P305.080)
Anuncio
EL CORREO GALLEGO(Fact. P304.8839)
Anuncio
TELEFONICA
Facturas de móbiles municipais

Importe
214,37€
572,40€
286,76€
349,16€
349,16€
3.780,41€
744,68€
208,26€
5.156,11€
1.992,69€
348€
2.015,57€
894,64€
416,53€
1.084,01€
388,88€
498€
28€
70€
1.498€
74,33€
4.732,80€
24€
212,28€
214,60€
249,40€
884,79€

Orde
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)

ch)
ci)
cl)
cll)
cm)
cn)

cñ)
co)
cp)
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)
cv)
cx)
cz)
da)

Proveedor e concepto
EL CORREO GALLEGO(Fact. 102E-03)
Exemplares de xornal
ALFONSO GARCIA(Fact. 40/2003)
Publicidade na Radio Galega, Festa da Cacheira
ARCHY&SIGA(Fact. A/392)
Reparación de PCs da consistorial
GALICON(Fact. 67/03)
Materiais de oficina
INSA, S.L. (Fact. 290/03)
Desratización
OFISERVICE(Fact. 7070035493)
Materiais de oficina
CEMIGA(Fact. 017-000000242)
Mantemento fotocopiadora da consistorial
GRAFINOVA(Fact. 300251)
Impresión de papeletas das eleccións
JOSE LUIS MIGUEZ IGLESIAS
Suplido da Fact. 01131 do Restaurante “O Barranco”, comidas reunión
Fútbol Sala
FERRETERIA DROGUERÍA J. TEO AMATE(Fact. 167/A)
Materiais para obras municipais
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 183/2003)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA, SL. (Fact. 184/2003)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 184/2003)
Materiais de oficina
AUNA(Fact. TE35881698)
Conexión a Internet
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 210/03)
Traballos a maiores nas obras “Acondicionamento de fonte e lavadoiro
de Cesar” e “Acondicionamento de fonte e lavadoiro en Mouromorto”
TITERES CASCANUECES(Fact. 02/03)
Representación de obra teatral no colexio da Ramallosa(16-12-02)
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A375)
Materiais para obras municipais
SOGAMA(Fact. 2003/1439)
Tratamento dos RSU, mes de maio
GASOLEO CALEFACCION, S.L. (Fact. 3981)
Gasóleo para edificios municipais
COPY ESTUDIO S.L. (Fact. 011120)
Materiais de oficina
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 22)
Obras en Francos-Calo
MARINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 047/03)
Obras en diferentes partes do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 048/03)
Saneamento de pista de Penelas
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 44)
Corona de flores
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 151/03)
Servicio de autocar a Coruña
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 169/03)
Varios servicios de autocar para colexios e IES de Cacheiras
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 172/03)

Importe
375€
522,88€
90,48€
200,91€
176, 32€
295,44€
200,47€
1.503,36€
103€

214,20€
55,33€
245,18€
1307,38€
105,56€
3542,55€

751€
2,27€
9.255,28€
177€
67,19€
307,40€
17.132,33€
16.154,86€
240€
475,87€
694,52€
201,32€

Orde
db)
dc)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)
dn)
do)
dp)
dq)

dr)
ds)
dt)
du)
dv)
dx)
dz)
ea)
eb)
ec)
ed)
ee)
ef)

Proveedor e concepto
Bonobús 3ª Idade
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 173/03)
Servicio para ASPAMITE, mes de maio
J. VILLAVERDE S.A.(Fact. 4707/A)
Materiais para obras municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. G-220)
Gasóleo para vehículos municipais
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Fact. 312003)
Bacheos de pistas en diferentes partes do concello
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 1029730W)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA, S.L. (Fact. 0022107D)
Gasóleo para vehículos municipais
HEDEGASA, S.L. (Fact. 53/03)
Bonobús pensionistas
EL CORREO GALLEGO(Fact. P305.578)
Anuncio
DEPORTEGESTION S.L. (Fact. 24-2003)
Actividades deportivas, mes de maio
UNION FENOSA
Enerxía para instalacións municipais
TRAPSA(Fact. 137)
Bonobús 3ª Idade
SEUR(Fact. 0002750)
Envío á Deputación da Coruña
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10003601)
Xestións administrativas
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 10/03C)
Certificación nº 2 da obra “Afirmado e acondicionamento de pistas en
Regoufe, Lamas e Seixo”
PEREIRA Y SANCHEZ, S.L. (Fact. A7000026)
Obras en diferentes lugares do concello
OTERO-VAZQUEZ ARQUITECTOS(Fact. 16/03)
Certificación final de vivenda de expediente de IGVS
OTERO-VAZQUEZ ARQUITECTOS(Fact.17/03)
Trámites expediente de IGVS
OTERO-VAZQUEZ ARQUITECTOS(Fact. 18/03)
Trámites expediente de IGVS
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA S.L. (Fact. 361)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 362)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 363)
Auga para departamento de deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 364)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 365)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 366)
Alimentos para departamento de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 367)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 368)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 369)

Importe
1286,14€
165,01€
472,42€
4386,73€
77€
83,60€
1876€
106,72€
4118€
20158,20€
356,16€
35,17€
288,84€
38950,67€

6613,79€
466,90€
2027,68€
560,28€
49,44€
67,46€
133,37€
105,09€
46,82€
34,57€
8,75€
15,75€
39,60€

Orde
eg)
eh)
ei)
el)
ell)
em)
en)
eñ)
eo)
ep)
eq)
er)
es)
et)
eu)
ev)
ex)
ez)
fa)
fb)
fc)
fd)
fe)
ff)
fg)
fh)
fi)

Proveedor e concepto
Material hixiénico para piscinas municipais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA,S.L. (Fact. 370)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 371)
Alimentos para departamento de servicios sociais
COREGAL(Fact. S03/0179)
Recollida de papel e cartón, mes de maio
ENOR ASCENSORES(Fact. 767.827)
Mantemento ascensor do centro sociocultural da Ramallosa
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0005)
Viaxe co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0003)
Viaxe co seu taxi para departamento de servicios sociais
INSTALACIONES ELECTRICAS M. FERNANDEZ(Fact. 1163)
Ampliación de rede informática na casa consistorial
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 107)
Ampliación de alumados públicos en Cacheiras
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 108)
Ampliación de alumados públicos en Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 109)
Ampliación de alumados públicos en Luou
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 110)
Ampliación de alumados públicos en Lucí
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 111)
Ampliación de alumados públicos en Rarís
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 112)
Ampliación de alumados públicos en Recesende
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 113)
Ampliación de alumados públicos en Oza
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 114)
Ampliación dos alumados públicos en Reis
FERLO(Fact. 609/2003)
Sinais para estradas municipais
CADENA COPE(Fact. 042-02-00511)
Emisión de programa radiofónico
CADENA COPE(Fact. 042-02-00509)
Emisión de programa radiofónico
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact.FV032426)
Materiais electrónicos
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact.FV032425)
Materiais electrónicos
CONREFU CONSTRUCCIONES, S.L. (Fact. 32/03)
Obras en colexio e piscina dos Tilos
TALLER-ESCOLA TORRES DO CAMPO(Fact. 013/03)
Agasallos para “escolas deportivas municipais”
TOGARIÑOS(Fact.015/003)
Curso de pintura e manualidades
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L. (Fact. 1340/03)
Materiais de oficina
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L. (Fact. 1523/03)
Materias de oficina
GAS GALICIA SDG, S.A.(Fact. HH30036035)
Gas para polideportivo dos Tilos
CASA TALLON
Suscropción ó xornal “Voz de Galicia”, abril, maio e xuño 2003

Importe
211,50€
88,25€
637,90€
274,36€
18€
28€
459,36€
1711,58€
3471,63€
6815,55€
2348,21€
2522,17€
2238,67€
854,28€
417,60€
90,29€
348,59€
696€
150€
103,30€
1090,68€
321,55€
3485,87€
217,42€
44,60€
130,38€
87,15€

Orde
fl)
fm)
fn)
fñ)
fo)
fp)
fq)
fr)
fs)
ft)
fu)
fv)
fx)
fz)
ga)
gb)
gc)
gd)
ge)
gf)
gg)

gh)
gi)
gl)
gll)
gm)

Proveedor e concepto
INFANTILANDIA(Fact. 44)
Contratación parque infantil para Os Tilos (7-06-03)
AUDASA(Fact. 243564)
Peaxes autoestrada
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0008)
Viaxe cos eu taxi a Santiago para depart. de servicios sociais
MULTIOCIO GALICIA S.L. (Fact. 142/03)
Posta a punto da piscina dos Tilos
MULTIOCIO GALICIA, S.L. (Fact. 143/03)
Posta a punto piscina de Luou
CORREOS(Fact. C030093011)
Franqueo de correspondencia municipal, mes de maio
ORVISAHOUSE, S.L. (Fact. 245)
Plantas para dependencias municipais
TELEFONICA
Fax da policia local
TELEFONICA
Teléfono da policía local
TELEFONICA
Conexión a Internet da consistorial
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Fax do xulgado
TELEFONICA
Fax do centro médico de Pontevea
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Fax centro médico de Cacheiras
TELEFONICA
Teléfono da consistorial
TELEFONICA
Móbiles municipais
TELEFONICA
Servicios varios
INFANTILANDIA(Fact. 53)
Colocación de parque infantil no colexio de
Calo(14-06-2003)
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0013)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
INFANTILANDIA(Fact. 58)
Colocación de parque acuático na piscina de Luou(15-06-03)
TEATRO BURATINI(Fact. 537)
Complemento da fact. 493
TEATRO BURATINI(Fact. 493)
Representación teatral dentro dos circuitos culturais da Deputación
LUIS MIGUEZ IGLESIAS
Suplido por comidas en campeonato de fútbol sala de Touro

Importe
1218€
7,39€
12€
1941,97€
1922,70€
540,86€
235,40€
101,61€
107,10€
149,39€
28,89€
46,47€
41,97€
48,90€
2,56€
127,19€
49,46€
1343,64€
833,35€
1250,48€
900€

90€
1218€
128,97€
499,07€
32,59€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A “PROGAEYCO, S.L. “, para construccción dunha vivenda unifamiliar na finca nº
546-C na Pedra, parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª
Mercedes Rosón Varela, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- O cerre realizarase con chaflán na esquina do solar.------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002 e urbanización do fronte do solar.---------------------------------------------------------b) A D. DAVID CALVO SALGUEIRO e Dª MARIA JOSE CARAMES GOMEZ, para
construcción dunha vivenda unifamiliar en Lucí, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ En caso de que a vivenda se sitúe a menos de 50 m do ben catalogado como “Hórreo
de Caramés”, tramitará previamente a autorización da Consellería de Cultura.---------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JOSE MARIA FERREIRO MONTES, para a construcción dunha vivenda
unifamiliar na finca de Osebe, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. FELIPE SUAREZ ORDOÑEZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar na
finca da Pedreira, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Francisco
J. Fernández Echeverría, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------e) A D. ROBERTO LOPO VILLAVERDE, para rehabilitación de vivenda unifamiliar
en Adrán nº 3, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Manuel
Barrera López, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.---------------------------------------------------------------------------------------------------

f) A D. LUIS ARJONA BEJAR, para construcción dun cerramento de 255 ml con
formigón, bloque, malla e perpiaño, na finca nº 1019 do plano de concentración parcelaria de
Calo, en Casal, debendo axuata-las obras ás seguites condicións:-------------------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando a altura da zona
opaca a 1.50 m e empregando materiais tradicionais do medio rural onde se localicen,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.------------------------------------------------------------------------------------------ Situará o cerramento á distancia mínima de 5.00 m ó eixe da pista municipal.------------ Situará a base do cerre á mesma cota da pista actual e desplazará a cuneta ata o borde
do cerre solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.--------g) A D. FRANCISCO PEREZ IGLESIAS, para construcción dun cerramento de 220 ml
con bloque e tela metálica na finca nº 127 do plano de concentración parcelaria de Calo, en
Reborido “Espiño”, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------- Executarase utilizando materiais de acbado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.--------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando a altura da zona
opaca a 1.50 m e empregando materiais tradicionais do medio rural onde se localicen,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan
revestidos e pintados.------------------------------------------------------------------------------------------ Situará o cerramento á distancia mínima de 5.00 m ó eixe da pista municipal.------------ Situará a base do cerre á mesma cota da pista actual e desplazará a cuneta ata o borde
do cerre solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.-------h) A D. FRANCISCO PEREZ IGLESIAS, para instalación dun muro cortina de 125 m2
sobre a nave existente en PK 68,40 de Reborido, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ As obras contarán con control de seguridade e serán dirixidas por técnico competente.- Darase cumprimento das condicións da autorización da Demarcación de Estradas do
estado para a N-550.------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. RAMIRO VAZQUEZ TEO, para construcción dun cerramento de 250 ml entre
lindeiros, con postes e alambre, na finca nº 237, sita en Procelas, parroquia de Cacheiras,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, a altura da zona opaca a 1,50 mts e empregando materiais tradicionais do medio rural
onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica
agás que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------l) A D. SANTIAGO MANUEL EYO, para construcción dun cerramento de 107 ml, con
bloques e almabre, na finca nº 195 e 193, do plano de concentración parcelaria da zona de Teo,
en fontenlo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en casod e usr
muro, a altura da zona opaca a 1,50 mts e empregando materiais tradicionais do medio rural
onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica
agás que sexan revestidos e pintados.-----------------------------------------------------------------------

- Contará coas autorizacións previas correspondentes ás normativas sectoriais aplicables.
ll) A D. FELIPE SUAREZ ORDOÑEZ, para construcción dun cerramento de 105 ml, na
finca nº 1601, sita en Pedreira, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando en caso de usar
muro, a altura da zona opaca a 1,50 mts e empregando materiais tradicionais do medio rural
onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica
agás que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------------------------------- A altura da parte cega no fronte da finca terá como máximo 90 cm segundo as NNSS
do concello de Teo.--------------------------------------------------------------------------------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.--------- Situará a base do cerre á mesma cota da pista actual e desplazará a cuneta ata o borde
do cerre solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------m) A Dª PURIFICACIÓN BLANCO VARELA, para construcción dun cerramento de
50 ml, na finca situada en Ameneiro, parroquia de Calo, debendo axuta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Executase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.---------- O cerre terá unha altura máxima de 2,20 mts segundo as NNSS do concello de Teo.---- Non afectará á zona da estrada N-550 e o primeiro poste da parte posterior situarase a
unha distancia de 10 mts ó eixe da pista pública municipal, segundo o plano de aliñacións
oficiais das NNSS.--------------------------------------------------------------------------------------------- A altura da parte cega no fronte da finca terá como máximo 90 cm segundo as NNSS
do concello de Teo.-------------------------------------------------------------------------------------------n) A Dª MARIA VIDAL BOTANA, para obras de retellado da vivenda de 120 m/2 en A
Silva nº 4, parroquia de Lampai, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, constrcuuóns, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------ñ) A D. FRANCISCO BAÑA RODRIGUEZ, para obras de retellado da vivenda de 140
m/2, na finca nº 1253 de monte, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------o) A D. ANSELMO DURO VAAMONDE, para obras de retellado de vivenda de 100
m/2, na finca nº 29 de Pedreira, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------p) A D. CAMILO RODRIGUEZ BLANCO, para obras de retellado da vivenda de 90
m/2 en Carballal, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------- Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------q) A D. JUAN CARLOS ALONSO GOMEZ, para obras de retellado da vivenda de 80
m/2, na casa nº 25 de Fixó, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------r) A D. MANUEL CAJARAVILLE CAJARAVILLE, para obras de retellado da cuberta
dun galpón de 40 m/2 adosado á vivenda situada en Seoane, parroquia de Recesende, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------s) A Dª MERCEDES GOMEZ FERRO, para rehabilitación do piso da súa propiedade,
segundo presuposto que adxunta, no baixo A da rúa Carballo na U-16 A1 dos Tilos, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura
da mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- As obras non modificarán a forma e uso das zonas comúns do edificio.-------------------- Contará previamente coa autorización da Comunidade de Propietarios do edificio.-----t) A D. ANTONIO CAAMAÑO VAZ, para obras de ampliación de sotarrego da
edificación en contrucción sobre a finca nº 973-A, de Socastro, parroquia de Calo, segundo
memoria e planos presentados, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------ Executarase de acordo coa documentación presentada, limitando a altura máxima da
edificación ás condicións do artigo 29.1.d) da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e
Protección do medio rural de Galicia.----------------------------------------------------------------------u) A D. JOSE MARIA LUEIRO GOMEZ, para cubrir terraza de 35 m/2 para evitar
entrada de humidades, en Riveira nº 25, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ As obras non afectarán á estructura da edificación.-------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------v) A Dª AIDA FERNANDEZ MONTORO, para obras de reparación de humidades
interiores e tellado máis modificación dun baño e pavimentos(superficie aprox. 5 m/2), na
urbanización As Palomas, en Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Contará previamente coa autorización da Comunidade de Propietarios do edificio.-----x) A Dª MARIA DEL CARMEN GOMEZ, para obras de reparación de fachada da
vivenda situada en Fixó, parroquia de Calo, de 49,60 m/2, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.--------------------

z) Á COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO EDIFICO O GRILO Nº 1-2, que
solicita para obras de reparación da fachada para evitar entrada de humidades nos bloques 1 e
2do edifico “O Grilo”, en Cacheiras, segundo memoria presentada, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ As obras executaranse segundo a dirección técnica de técnico competente.---------------aa)A D. GONZALO FERNANDEZ DE CORDOBA, para construcción dunhas
canalizacións sobre a estación de servicio existente en casalonga , pk 72.1 da estrada N-550
segundo memoria presentada, debendo axusta-las obras ás condicións seguintes:------------------- Executarase de acordo coa documentación presentada, situando as canalizacións a unha
distancia mínima de 15,50 mts ó eixe da estrada N-550, contando coas autorizacións da
normativa sectorial que fosen esixibles.--------------------------------------------------------------------ab) A D. JOSE MANUEL LAGO SILVA, para acondicionamento dun local para
xamonería e charcutería, en Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por D. Alfredo
Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre residuos
e medidas correctoras.----------------------------------------------------------------------------------------ac) A D. JOSE ANTONIO ALVAREZ PORTAS, para acondicionamento dun local para
mesón-restaurante, en Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por D. Ramiro José
Vázquez
Vázquez,
debendo
axusta-las
obras
ás
seguintes
condicións:--------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto e planos reformados presentados.---------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre residuos
e medidas correctoras.----------------------------------------------------------------------------------------- Intalarase un shunt independente que supere a cumbreira do edificio.---------------------- A expulsión de gases a exterior non incidirá sobre os viandantes.--------------------------ad) A “UNION FENOSA S.A.”, para retranqueo de BT en Montouto, parroquia de
Cacheiras, segundo plano que adxuntan, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------ A canalización farase a unha profundidade suficiente para respecta-las obras de
infraestructuras urbanas municipais pendentes de instalar, deixando libre o paso á
canalizaciónde augas residuais, de choiva, auga potable, alumado público, respectando as
aliñacións oficiais do concello.------------------------------------------------------------------------------- Repoñerase o pavimento e beirarrúa en perfectas condicións.-------------------------------- Dará cumprimento das condicións da autorización da C.P.T.O.P.V.-----------------------ae) A Dª DELFINA NEIRA PICALLO, para colocación dun espello circular nun poste
de alumado público municipal, situado fronte á vivenda situada en Mazas, parroquia de Calo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- O espello situarase á altura suficiente para evitar posibles interferencias do tráfico.------

- Instalarase seguindo as condicións da compañía adxudicataria do alumado público do
concello.--------------------------------------------------------------------------------------------------------af) A D. MANUEL PEDREIRA PAZOS, para segregación da finca nº 202, do plano de
concentración parcelaria de San Cristobal de Reyes, sita en Freiría-Reis, segundo proxecto
redactado por D. Jesús Naveira Pequeno, debendo axusta-las obras ó proxecto presentado.------ag) A Dª MERCEDES ALCIRA EDREIRA TARRIO, para segregación da finca nº 12,
polígono 94 de catastro, situada en Igrexa, parroquia de Luou, segundo proxecto técnico
redactado por D. Juan Ramón Casais Pedreira, debendo realiza-la división segundo o proxecto
presentado.------------------------------------------------------------------------------------------------------ah)A D. MARCELINO FERNANDEZ RODRIGUEZ e D. JUAN JOSE FERNANDEZ
BAO, para segregación da finca nº 201-1, do plano de concentración parcelaria de Calo, sita en
Vilar de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D. Manuel Cid Rodríguez e outro,
debendo realiza-la división segundo o proxecto presentado.--------------------------------------------ai) A D. ANDRES CONDIDE VIAÑO, para movemento de terras en solo urbano,
consistente en rasanteo e nivelación segundo memoria que presenta, sitauda na finca nº 1782 de
Vilar de Calo, parroquia de Calo, debdno contar coa autorización específica de Estructuras
Agrarias para a obra solicitada.------------------------------------------------------------------------------al) A D. MANUEL CARNEIRO GALLEGO, para cruce co tubería subterránea na
estrada AC-241 en Vilar, parroquia de Teo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-- Instalarase segundo as condicións do informe da Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda, de data 8 de maio de 2003.--------------------------------------------------- Repoñerase o pavimento en perfectas condicións, tanto no borde da pista como nos
cruces realizados nas pistas públicas.-----------------------------------------------------------------------4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE ESTABLECEMENTOS.----------------------a) Dada conta do escrito de Dª CATARINA VÁZQUEZ PÉREZ, nº 1193, de data
19/05/2003, no que expón que o establecemento que haberá de dedicarse a RESIDENCIA
PARA A TERCEIRA IDADE, situada en Socastro, parroquia de Calo, con licencia provisional
de data 31/07/2001, que figuraba ó seu nome, pasa a rexe-la a sociedade “CENTRO
RESIDENCIAL O CASTRO S.L.”, polo que solicita o cambio de titularidade, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda concede-lo cambio que se solicita, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------b) Dada conta do escrito de D. MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ MANEIRO, nº
1239, de data 21/05/2003, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a
CAFÉ-BAR, situado en Pontevea, parroquia de Reis, que figuraba a nome de D. Daniel Antonio
Pernas Rodríguez, polo que solicita o cambio de titularidade, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda concede-lo cambio que se solicita, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------c) Dada conta do escrito de D. SALVADOR CUSIDO MOLET, nº 1237, de data
21/05/2003, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a RESTAURANTE,
situado en Cacheiras, parroquia de Cacheiras, que figuraba a nome de Dª María Jesús Villaverde
Núñez, polo que solicita o cambio de titularidade, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concede-lo cambio que se solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as
que foi concedida a primitiva licencia.---------------------------------------------------------------------5.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.------------------------------------------------------------

Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes
certificacións de obra:-----------------------------------------------------------------------------------------a) Certificación UNICA, da obra “Reparación e acondicionamento da fonte de Sta.
Lucía, situada ó pé do río Pereiro”, dentro do “Plan 2000 de Recuperación da Arquitectura
Popular”, asinada polo Técnico Municipal D. Enrique Eijo Blanco, por importe de CATRO MIL
SEISCIENTOS VINTECINCO EUROS CON CINCO CENTIMOS”.------------------------b) Certificación nº UN e LIQUIDACION da obra “Acondicionamento de Fonte e
Lavadoiro de Mouromorto”, dentro do “Plan 2000 de Recuperación da Arquitectura Popular”,
asinada polo Técnico Municipal D. Enrique Eijo Blanco, por importe de DOCE MIL
SETECENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA E NOVE CÉNTIMOS”.-----------------------c) Certificación nº UN e LIQUIDACION da obra “Acondicionamento de Fonte e
Lavadoiro de Cesar”, dentro do “Plan 2000 de Recuperación da Arquitectura Popular”, asinada
polo Técnico Municipal D. Enrique Eijo Blanco, por importe de VINTECATRO MIL
NOVECENTOS SESENTA E CATRO EUROS CON OITENTA E NOVE CÉNTIMOS”.------6.- DEVOLUCION DE FIANZAS.--------------------------------------------------------------a) Dada conta de escrito de "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.”, nº 929, de
14-04-03, no que solicita que lle sexa devoltas as fianzas que, mediante avais do Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria S.A. o primeiro deles e do Banco Atlántico ten depositados polos importes
que a continuación se citan, como garantía definitiva das obras que tamén se relacionan:---------1.- Ampliación de saneamento en Penelas, Procelas e Noenlles
5.941,34 Euros.-----2.-Acondicionamento e afirmado de pista en Verxeles
1.125,16 Euros.-----3.- Acondicionamento e afirmado de pista Barreiras e Beitureira 1.186,92 Euros.-----4.- Acondicionamento paso en Pedra
1.037,44 Euros.-----A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a devolución das
anteditas fianzas, por considerar que os expedientes cumpren tódolos requisitos legalmente
establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.------------------------------------b) Dada conta de escrito de "TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L.”, nº 1178,
de 15-05-03, no que solicita que lle sexa devoltas as fianzas que, mediante avais do Banco
Atlántico ten depositados polos importes que a continuación se citan, como garantía definitiva
das obras que tamén se relacionan:-------------------------------------------------------------------------1.- Acondicionamento e afirmado de pistas en Seixo, Piñeiro e Tribaldes 1.199,24 E.-2.- Acondicionamento e afirmado de pista en Lamas e Luou
1.186,00 E.-3.- Acondicionamento e afirmado de pista en Vilanova e Rarís
1.174,12 E.-4.- Acondicionamento e afirmado de pista en Vuela e Montouto
1.179,36 E.-A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a devolución das
anteditas fianzas, por considerar que os expedientes cumpren tódolos requisitos legalmente
establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.------------------------------------7.- ESTUDIO DE DETALLE.-------------------------------------------------------------------A continuación dase conta do estudio de detalle que se tramita a instancia de D.
GONZALO GÓMEZ ALVAREZ, redactado por Dª Pilar rivera Rodríguez, comprensivo da
finca nº 25, sita en Sebe-Cacheiras, e clasificada como solo URTA nas Normas de Ordenación
complementarias e subsidiarias do planeamento do concello. A Comisión de Goberno, por
unanimidade dos asistentes, acorda:-------------------------------------------------------------------------

1º.- Aprobar inicialmente o estudio de detalle, relativo á modificación de aliñacións e
rasantes, debendo o promotor cumpri-las condicións específicas na documentación técnica
presentada.------------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Expoñer ó público o expediente por un plazo de vinte días, como trámite previo á
súa aprobación definitiva polo pleno do concello.--------------------------------------------------------8.-AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE LICENCIA.-------------------------Vista a solicitude presentada por D. Daniel Vieites Tejo, e demais documentación
obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda informar
favorablemente a autorización para a concesión da licencia solicitada, ós efectos da súa remisión
á C.P.T.O.P.V.-------------------------------------------------------------------------------------------------9.-LICENCIA DE VADO.- Visto escrito presentado pola “COMUNIDADE DE
PROPIETARIOS EDIFICIO O DOLMEN”, nº 1290, de data 28/05/03, no que solicita licencia
para instalar dous sinais de vado permanente diante da entrada ós garaxes do “Edificio O
Dolmen”, situado en Montouto, parroquia de Cacheiras, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda concederlle a licencia que solicita, debendo aboa-las taxas
correspondentes, que ascenden á cantidade de seis euros con dous céntimos anuais, sen o que
esta licencia non surtirá ningún efecto.---------------------------------------------------------------------SUBVENCION PARA A PRORROGA DE
10.-SOLICITUDE DE
CONTRATACION DO TECNICO LOCAL DE EMPREGO.- A Comisión de Goberno, por
unanimidade, acordou solicitar da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións
Laborais, ó abeiro da Orde de 19 de xuño de 2003 pola que se regulan axudas e subvencións
para a contratación de técnicos locais de emprego no ámbito da colaboración da devandita
Consellería e as entidades locais a través de programas de cooperación, unha subvención de
27045,55 euros para a prórroga da contratación do técnico local de emprego, para o cal se
aprobou o conseguinte proxecto.----------------------------------------------------------------------------11.-APROBACIÓN
DE
CERTIFICACIÓN
DE
OBRAS
DE
INFRAVIVENDA.-------------------------------------------------------------------------------------------Vista a documentación incluida no expediente do proxecto “Rehabilitación da vivenda
de Dª Mª Armenia Salvado Freiría, Regoufe, Luou nº 21, Teo”, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda aproba-la certificación final de obra, asinada polo arquitecto D. Néstor
Otero Rando, posto que se axusta ás obras realizadas.---------------------------------------------------12.- SOLICITUDE DE EMERXENCIAS SOCIAIS.---------------------------------------a)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª María Carmen Rodríguez García, para a compra
de alimentos.---------------------------------------------------------------------------------------------------b)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a D. José Luis Leborán Castro, para a compra de
alimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------13.- TARXETAS DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.---------------

a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Rafael García Vázquez, non
debendo aporta-lo solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------b)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Juan José Rego Otero, non
debendo aporta-lo solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------14.-ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 2 DE SETEMBRO DE 2003.-----------------------------------------Na casa do concello de Teo, a dous de setembro de
dous mil tres.--------------------------------------------Sendo as vinte horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
D. Manuel R. Cajaraville Campos
este día.---------------------------------------------------D. Manuel Mata Iglesias
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Juan B. Aller Suárez
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Ramón Cea Ferreiro
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte.--------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Proveedor e concepto
CONSELLERIA DE FAMILIA E PROMOCION DO EMPREGO,
MULLER E XUVENTUDE
Taxa por campamento municipal de verán, 2º pago
EXPRES DE VEA, S.L. (Fact. 2003149)
Transporte a Coruña e Naron para campionato de fútbol sala
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L.(Fact. A457)
Materiais para obras municipais e transporte de materiais
MANUEL VALIÑO CALO(Fact. A/2003112)
Porte de alimentos para departamento de servicios sociais
MANUEL VALIÑO CALO(Fact.A/2003111)
Porte de caseta con grúa a Oza
SEÑALIZACIONES D.L.C., S.L. (Fact. 2003/0765)
Sinal para obra municipal
SEÑALIZACIONES D.L.C., S.L. (Fact. 2003/0656)
Sinais para estradas municipais
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 11)
Traballos de carpintería en colexio dos Tilos
DEPORTES CANEDA(Fact. 73A/03)
Porterías de fútbol sala
DEPORTES CANEDA(Fact. 74A/03)
Trofeos para competición deportiva municipal
DEPORTES CANEDA(Fact. 75A/03)

Importe
2020€

400€
110,01€
181,26€
44,08€
53,36€
76,70€
836,73€
952€
288,99€
1503,12€

Orde
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)

Proveedor e concepto
Materias deportivos e trofeos para competicións deportivas
MIJAIL MORIATOV(Fact. 13)
Actuación musical dentro dos circuitos culturais da Deputación
MIJAIL MORIATOV(Fact. 15)
Actuación musical dentro dos circuitos culturais da Deputación
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 372)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact.373)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 374)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 375)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 376)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 377)
Alimentos para departamento de servicios sociais
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 253/03)
Pavimentación en Calo
INFANTILANDIA(Fact. 69)
Colocación de parque infantil en CPRA de Teo (20-06-03)
INFANTILANDIA(Fact. 70)
Colocación de parque infantil en colexio da Ramallosa(20-06-03)
INFANTILANDIA(Fact. 68)
Colocación de parque infantil en colexio dos Tilos(20-06-03)
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/90)
Productos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/91)
Productos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/92)
Productos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/93)
Productos para departamento de servicios sociais
TRAPSA(Fact. 351)
Bonobús 3ª idade
CONREFU CONSTRUCCIONES, S.L. (Fact. 33/03)
Acondicionamento da ponte de Caxade
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 300302)
Materiais de oficina
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3091)
Obras en piscina dos Tilos e colexio de Calo
CEFIGAL, S.L.(Fact. A/3087)
Obras en diferentes instalacións municipais
EL CORREO GALLEGO(Fact. P306.222)
Publicación de anuncio
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0022)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact.0024)
Servicio co seu taxi para deparatamento de servicios sociais
MARLO, S.C.(Fact. 227)
Reparación de marquesiñas en diferentes lugares do concello
UNION FENOSA
Enerxía para diferentes instalacións municipais
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10007845)
Traballos administrativos para o concello

Importe
1442€
1202€
28,85€
145,55€
53,70€
51,50€
37,22€
81,44€
14870,43€
900€
900€
900€
40,50€
87,04€
215,87€
98,86€
292,56€
12793€
1179,86€
1310,90€
6226,25€
349,16€
30€
28€
1250,38€
1253,31€
198,36€

Orde
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)

bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)

Proveedor e concepto
INSA, S.L.(Fact. 346/03)
Desratización
MARCOS SANMARTIN MONTES(Fact. 0002/2003)
Actividades deportivas, 1º semestre 2003
INFANTILANDIA(Fact. 73)
Colocación de parque infantil en Oza (21-06-03)
INFANTILANDIA(Fact. 75)
Colocación de parque infantil nos Tilos(23-06-03)
INFANTILANDIA(Fact. 76)
Colocación de parque infantil en Calo(23-06-03)
VIAJES PEILLET(Fact. 122)
Excursión a Portugal
ROSA PARAJÓ LIÑARES
Suplido por pago de gafas
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 131)
Bonobús, mes de xuño
CIBERTEO(Fact. 19/2003)
Diseño e confección de diplomas para curso de informática
CIBERTEO(Fact. 20/2003)
Asistencia técnica, reposición e sustitución de monitor
CIBERTEO(Fact. 21/2003)
Mantemento páxina web, meses de maio e xuño 2003
CIBERTEO(Fact. 22/2003)
Impartición de dous cursos de informática
CIBERTEO(Fact.23/2003)
Reparación e reconfiguración de PC
CIBERTEO(Fact. 25/2003)
Reparación e configuración de PC e instalación de programa
informático
CIBERTEO(Fact. 26/2003)
Reparación e configuración de PC, material informático e asistencia
CIBERTEO(Fact. 27/2003)
Monitor para ordenador
CIBERTEO(Fact. 28/2003)
Configuración de PC
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. 22)
Trámites e xestións catastro de rústica, mes de abril
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. 23)
Trámites e xestión catastro de rústica, mes de maio
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. 24)
Trámites e xestións catastro de rústica, mes de xuño
THYSSENKRUPP ELEVADORES(Fact. 5.081.862)
Mantemento ascensor centro socio-cultural da Ramallosa
CEMIGA(Fact. 018-000000308)
Mantemento fotocopiadora da consistorial
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00711/03H)
Formigón para obra municipal
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 478)
Materiais para obras municipais
COPY ESTUDIO, S.L. (Fact. 011388)
Fotocopias
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L. (Fact. 1620/03)
Libros de rexistro para xulgado
GALAICO LUSA(Fact. 030579)
Productos de limpeza

Importe
176,32€
9063,27€
900€
900€
900€
1819€
243€
574€
63,80€
127,60€
2366,40€
2320€
208,80€
556,80€

336,40€
452,40€
69,60€
153,38€
153,38€
153,38€
320,40€
117,72€
497,06€
19,70€
65,93€
62,22€
82,64€

Orde
bu)
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)
cm)
cn)
cñ)
co)
cp)

cq)

cr)
cs)

ct)
cu)
cv)

Proveedor e concepto
UNION FENOSA
Enerxía para escola de Teo
MANUEL MARTIN GOMEZ(Minuta proforma nº 33/03)
Minuta auto nº 664/99
MUNDOCOPY(Fact. 10947)
Materias de oficina
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. G-276)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 1029760W)
Gasóleo para vehículos municipais
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 224/03)
Transporte alumnos ASPAMITE, mes de xuño
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 225/03)
Servicios para colexios e IES de Teo
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 243/03)
Bonobús 3ª idade, mes de xuño
AMELIA GOMEZ FURELOS
Material de limpeza, centro médico de Calo
AMELIA GOMEZ FURELOS
Limpeza escolas eleccións municipais
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 072/03)
Obras en diferentes lugares do concello
EXCAVACIONES MIDON, S.L. (Fact. 2003204)
Preparar pista de zahorra na Xesta
CORREOS(Fact. C030114951)
Correspondencia, mes de xuño
PROSEGA, S.A.(Fact. 03/004610)
Conexión a central receptora alarmas 3º trimestre 2003
QUIFYL, S.L.(Fact. 6891)
Materiais de limpeza para polideportivo dos Tilos
VSM CANON(Fact. CO/005123)
Mantemento fotocopiadora da consistorial
AUNA(Fact. TE36347062)
Conexión a Internet
CASTROMIL, S.A.(Fact. 42)
Bonobús, mes de xuño
COREGAL(Fact. S03/0210)
Servicio de recollida de papel e cartón, mes de xuño
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 12/03C)
Certificación nº un e liquidación da obra”Acondicionamento fonte e
lavadoiro de Mouromorto”
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 13/03C)
Certificación nº un e liquidación da obra “Acondicionamento fonte e
lavadoiro de Cesar”
LAVANDERIA FONTE BELIDA(Fact. 453)
Limpeza de cortinas da consistorial
MARCOS SANMARTIN MONTES(Fact. 0003/2003)
Servicio de limpeza, mantemento, salvamento e socorrismo nas piscinas
municipais, mes de xuño
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2456)
Reparación furgoneta municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2464)
Reparación tractor municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2469)
Reparación furgoneta municipal

Importe
72,85€
475,6€
211,58€
592,06€
52€
1350,45€
1427,64€
254,80€
397€
225€
4006,93€
3137,28€
249,81€
64,62€
400,13€
222,19€
57,90€
97,59€
539,53€
12705,99€

24964,89€

142,31€
10773,14€

636,26€
201,23€
1838,54€

Orde
cx)
cz)
da)
db)

dc)

dd)

de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)
dn)
dñ)
do)
dp)
dq)
dr)
ds)
dt)
du)
dv)
dx)
dz)

Proveedor e concepto
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2473)
Reparación furgoneta de prot. civil
FARMACIA ENRIQUE MARTINEZ PARAJO(Fact. O000427/2003)
Medicamentos para albergue municipal
FARMACIA ENRIQUE MARTINEZ PARAJO(Fact. O000426/2003)
Medicamentos funcionarios
ESPINA&DELFIN, S.L. (Fact. S-00407)
Traballos de explotación, mantemento e conservación da EDAR de
Calo, mes de abril
ESPINA &DELFIN(Fact. S-00408)
Traballos de explotación, mantemento e conservación da EDAR de
Calo, mes de maio
ESPINA &DELFIN(Fact. S-00409)
Traballos de explotación, mantemento e conservación da EDAR de
Calo, mes de xuño
AUNA(Fact. TE36448448)
Conexión a Internet
TRAPSA(Fact. 385)
Bonobús 3ª Idade
MULTIOCIO GALICIA, S.L. (Fact. A/189)
Productos para mantemento da piscina de Luou
MULTIOCIO GALICIA, S.L. (Fact. A/188)
Productos para mantemento da piscina dos Tilos
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/112)
Productos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact.2003/113)
Productos para departamento de servicio sociais
LA UNION MADRILEÑA
Concerto de asistencia médica, 3º trimestre de 2003
HEDEGASA, S.L. (Fact. 66/03)
Bonobús estudiantes, curso 2002-03
HEDEGASA, S.L. (Fact. 69/03)
Bonobús pensionistas
FERRETERIA-DROGUERIA TEO AMATE(Fact. 190/A)
Productos de limpeza e para obras
E.S. PONTEVEA, S.L.(Fact. 0022148D)
Gasóleo para vehículos municipais
ENOR ASCENSORES(Fact. 773.476)
Mantemento ascensor centro sociocultural
GALICON(Fact. 78/03)
Materiais de oficina
TRANSPORTES Y MAQUINARIA, C.P., S.L. (Fact. 289/03)
Traballos no campo da festa de Raxó
REXISTRO DA PROPIEDADE DE PADRON
Rexistro de documentos
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 26-2003)
Actividades deportivas, mes de xuño
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 028)
Instalación de equipo de son en centro sociocultural
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 027)
Colocación de equipo de luz e son para festival folk en Calo
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 026)
Colocación de equipo de luz e son para festival de bandas de Calo
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 024)

Importe
194,69€
281,34€
933,04€
5706,91€

5706,91€

5706,91€

13,42€
209,88€
951,78€
951,78€
212,44€
89,32€
1932,54€
285€
1583€
38,48€
70,40€
274,36€
127,91€
6447,37€
25,14€
4118€
488,02€
1882,36€
1185,19€
592,59€

Orde

ea)

eb)
ec)
ed)
ee)
ef)
eg)
eh)
ei)
el)
ell)
em)
en)
eñ)
eo)
ep)
eq)
er)
es)
et)
eu)
ev)
ex)
ez)
fa)
fb)

Proveedor e concepto
Colocación de equipo de sonido para clausura de escolas deportivas,
pavillón dos Tilos
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 23)
Colocación de equipo de son en colexio da Ramallosa para festival de
fin de curso
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 22)
Colocación de equipo de son en Francos, para “Festa do Cabalo”
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Fax centro médico de Pontevea
TELEFONICA
Fax policía local
TELEFONICA
Teléfono policía local
TELEFONICA
Fax casa consistorial
TELEFONICA
Fax do xulgado
TELEFONICA
Fax da consitorila
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Teléfono da consistorial
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Teléfono centro médico de Calo
TELEFONICA
Fax centro médico de Calo
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A-548)
Materiais para obra
EUROTAXI(Fact. 227)
Servicios prestados ó concello,mes de xullo
BAR CENTRAL(Fact. 57)
Consumicións voluntarios do roupeiro municipal
BAR CENTRAL(Fact. 58)
Consumicións actividades concello
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 303/03)
Traballos de reparación de camiños en Cabovila, Noceda e Mazas
DEPORTES CANEDA(Fact. 86A/03)
Materiais para departamento de deportes
DEPORTES CANEDA(Fact. 87A/03)
Porterías para departamento de deportes
DEPORTES CANEDA(Fact. 88A/03)
Porterías para departamento de deportes
INFANTILANDIA(Fact. 97)
Colocación de parque infantil en Vilariñó(12-07-03)
INFANTILANDIA(Fact. 103)
Colocación de parque infantil en Lucí(20-07-03)
INFANTILANDIA(Fact. 98)
Colocación de parque infantil en Reis(12-07-03)
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 253/2003)
Materiais de oficina

Importe

522,88€

488,02€
149,39€
48,75€
68,30€
102,62€
2,24€
35,59€
43,70€
34,20€
1234,08€
26,71€
96,19€
24,39€
807,01€
200€
12,85€
37,60€
5400,62€
560,05€
1498€
132€
900€
900€
900€
160,61€

Orde
fc)
fd)

fe)
ff)
fg)

fh)

fi)

fl)
fll)
fm)
fn)
fñ)
fo)
fp)
fq)
fr)
fs)
ft)
fu)
fv)
fx)
fz)
ga)
gb)
gc)

Proveedor e concepto
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10009487)
Traballos para o concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 080/03)
Traballos realizados en Vilar de Calo a maiores do proxecto de “Afirm.
e acond. pistas en Recesende, A Hermida e Vilar de Calo”
TOPODEX(Fact. 146)
Levantamento topográfico pista de Toyota a Vilar de Calo
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0049)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
JOSE CERNADAS VAZQUEZ(Rfa. 70/99)
Honorarios por participación en recurso contencioso-administrativo nº
4358/99-R
JOSE CERNADAS VAZQUEZ(Rfa. 62/99)
Honorarios por participación en recurso contencioso-administrativo nº
4240/99-MY
JOSE CERNADAS VAZQUEZ(Rfa. 71/99)
Honorarios por participación en recurso contencioso -administrativo nº
4278/99-R
ALIANZA DE SERVICIOS VAZQUEZ, S.L. (Fact. 37)
Lavado coche policía local e niveis
ALIANZA DE SERVICIOS VAZQUEZ, S.L. (Fact. 42)
Rodas e bpastillas de freno para furgoneta municipal
CENTRO SAN MAMEDE(Fact. 48/03)
Compra de gafas
COMERCIAL VARELA(Fact. 000224)
Muebles de oficina
EL CORREO GALLEGO, S.L. (Fact. P307.774)
Anuncio
EXPRES DE VEA, S.L. (Fact. 2003187)
Viaxe a Madrid con grupo de baile
INSA, S.L. (Fact. 427/03)
Desratización
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais
SOGAMA(Fact. 2003/1796)
Tratamento RSU, mes de xuño
EXPRES DE VEA, S.L. (Fact. 2003186)
Viaxe a Vigo para torneo de fútbol
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 260/03)
Dous viaxes a Coruña
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 270/03)
Servicio para ASPAMITE, mes de xullo
EMPRESA SEOANE, S.L.(Fact. 274/03)
Bonobús terceira idade, mes de xullo
OFISERVICE(Fact. 7070038095)
Materiais de oficina
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 309/03)
Reparación de camiños en Campos-Teo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 310/03)
Traballos de apertura, limpeza de cuneta e rasanteo en Feros-Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 311/03)
Pavimentación no lugar de Feros-Cacheiras
ESPINA&DELFIN, S.L. (Fact. S-00459)
Explotación, mantemento e conservación da EDAR de Calo, mes de
xullo

Importe
198,36€
23454,04€

417,60€
28€
214,93€

184,89€

214,93€

27,84€
330,60€
525€
5190,42€
249,40€
1530€
350,9€
350,9€
9975,66€
1347€
450,15€
900,30€
221,88€
35,33€
2963,12€
5993,72€
8121€
5706,91€

Orde
gd)
ge)
gf)
gg)
gh)
gi)
gl)
gll)
gm)
gn)
gñ)
go)
gp)
gq)
gr)
gs)
gt)
gu)
gv)
gx)
gz)
ha)
hb)
hc)
hd)
he)
hf)
hg)

Proveedor e concepto
SUMCYL, S.L.(Fact. A232314)
Materiais sanitarios para policía local
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS(Fact. 2003-2)
Parte proporcional gastos luz, auga e calefacción
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais
ENOR ASCENSORES(Fact. 778.516)
Mantemento ascensor
CEMIGA(Fact. 019-000000280)
Mantemento fotocopiadora municipal
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. 34)
Impartición curso de incendios, xullo 2003
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A-568)
Materiais para obras
NOGAL RIOSAN, S.L.(fACT. D-2426)
Servicio de lacería, mes de xullo
SEUR(Fact. 0004004)
Envío de documentos
EL CORREO GALLEGO(Fact.P308.317)
Anuncio
RADIO OBRADOIRO(Fact. R300.959)
Emisión de programa radiofónico
COPY ESTUDIO S.L. (Fact. 01580)
Fotocopias de planos
EL CORREO GALLEGO, S.L. (Fact. P306.345)
Anuncio
FERRETERIA-DROGUERIA TEO AMATE(Fact. 215/A)
Materiais de limpeza e para obras municipais
GAS NATURAL(Fact. HH30053388)
Combustible polideportivo dos Tilos
COREGAL(Fact. S03/0245)
Recollida de papel e cartón, mes de xullo
UNION FENOSA
Enerxía para instalacións municipais
CIBERTEO(Fact. 29/2003)
Reparación de ordenador e materiais informáticos
CIBERTEO(Fact. 30/2003)
Materiais informáticos
CIBERTEO(Fact. 31/2003)
Intalación de monitor e materiais informáticos
CIBERTEO(Fact. 32/2003)
Programa informático para aula de informática municipal
CIBERTEO(Fact. 33/2003)
PC para Secretaría
CIBERTEO(Fact.34/2003)
Impartición de dous cursos de informática
CIBERTEO(Fact. 35/2003)
Diseño e confecciónd e diplomas para curso de informática
CIBERTEO(Fact. 36/2003)
Mantemento páxina web do concello, xullo 2003
MAQUINARIAS OTERO, S.L.(Fact. 1236)
Alquiler de maquinaria para obras municipais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS, S.L.(Fact. 2003/135)
Productos para departamento de servicios sociais
GALIJEDE, S.L. (Fact. 31475)

Importe
522,86€
2158,80€
485,78€
274,36€
88€
911,02€
1214,76€
434,62€
27,94€
175,16€
174€
135,33€
557,96€
206,58€
69,19€
566,50€
3161,82€
800,40€
371,20€
1131€
551€
2946,40€
2320€
58€
1183,20€
1289,99€
95,88€
144,84€

Orde
hh)
hi)
hl)
hll)
hm)
hn)
hñ)
ho)
hp)
hq)
hr)
hs)
ht)
hu)
hv)
hx)
hz)
ia)
ib)
ic)
id)
ie)
if)
ig)
ih)
ii)
il)

Proveedor e concepto
Productos para dependencias municipais
PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. (Fact.5735)
Roupa para policía local
INFANTILANDIA(Fact.109)
Instalación de parque infantil en Cacheiras(31-07-03)
LEASE PLAN SERVICIOS, S.A.(Fact. 55007385)
Alquiler vehículo para incendios(Cuadrilla 1)
LEASE PLAN SERVICIOS, S.A.(Fact. 55007386)
Alquiler vehículo para incendios(Cuadrilla 2)
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L. (Fact. 1903/03)
Materiais de oficina
SOGAMA(Fact. 2003/2028)
Tratamento RSU, mes de xullo
E.S. PONTEVEA, S.L.(Fact. 0022212D)
Gasóleo para vehículos municipais
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact. FV033599)
Materiais electrónicos
CORREOS(Fact. CO30136624)
Franqueo de correspondencia municipal, mes de xullo
HOTEL CONGRESO(Fact. 90295)
Estancia xuices concurso de cabalos
VSM CANON(Fact. ST/006647)
Reparación fotocopiadora xulgado
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 00749
Viaxe co seu taxi para departamento de servicios sociais
ALIANZA DE SERVICIOS VAZQUEZ, S.L. (Fact. 045)
Reparación e lavado coche policía local
GESTETNER(Fact. 7017441)
Reparación fotocopiadora municipal
TELEFONICA
Recibo da consistorial
TELEFONICA
Fax do xulgado
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Recibo fax centro médico de Cacheiras
TELEFONICA
Recibo fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo fax centro médico de Pontevea
TELEFONICA
Recibo teléfono policía local
TELEFONICA
Recibo fax policía local
INVERSIONES VEMEX, S.L. (Fact. 092003)
Desbroces en diferentes partes do concello
INFANTILANDIA(Fact. 120)
Colocación de parque infantil en Vaamonde(15-08-03)

Importe
2242,20€
900€
355,458€
568,77€
81,76€
10054,46€
56,70€
5,00€
151,79€
953,90€
84,54€
30€
552,31€
72,16€
1294,89€
15,33€
35,45€
29,56€
149,39€
56,36€
43,07€

3,56€
49,23€
155,85€
98,02€
8082,91€
900€

Orde
ill)
im)
in)
iñ)
io)
ip)

Proveedor e concepto
INFANTILANDIA(Fact. 121)
Contratación de parque infantil en Luou(15-08-03)
TRAPSA(Fact. 423)
Bonobús Terceira Idade
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A-641)
Materiais para obras municipais
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 38-2003)
Actividades deportivas, mes de xullo
AUDASA(Fact. 352410)
Peaxes autoestrada
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 00799
Viaxe co seu taxi para departamento de servicios sociais

Importe
900€
254,40€
1236,10€
4118€
9,76€
85€

2.- LICENCIAS DE OBRA.----------------------------------------------------------------------Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro, as seguintes
licencias de obras:---------------------------------------------------------------------------------------------a) A “EIRAS DUARTE, S.L. “, para a construcción dunha vivenda unifamiliar na finca
nº 63-A, no lugar de Cepeda, parroquia de Oza, segundo proxeco redactado pola arquitecta Dª
Mercedes Rosón Varela, e debendo axustarse ás seguintes condicións:------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento dos técnicos directores de obra.-------------------------------------------------------------- Presentarase escrito de cesións obrigatorias.---------------------------------------------------- Garantirase a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002, mediante aval bancario por valor de 11.200 Euros.------------------------------------b)A “EIRAS DUARTE, S.L. “, para a construcción dunha vivenda unifamiliar na finca
nº 63-B, no lugar de Cepeda, parroquia de Oza, segundo proxeco redactado pola arquitecta Dª
Mercedes Rosón Varela, e debendo axustarse ás seguintes condicións:------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento dos técnicos directores de obra.-------------------------------------------------------------- Presentarase escrito de cesións obrigatorias.---------------------------------------------------- Garantirase a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002, mediante aval bancario por valor de 11.200 Euros.------------------------------------c) A D. SANTIAGO TARRIO ASOREY, para construcción dun cerramento de 86,50 ml
na finca nº 1324 en Balcaide, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- A altura máxima da parte cega no fronte da vía pública non superará os 90 centímetros
no punto medio do fronte da vía pública, non podendo superar o máximo de 1,30 metros no
punto máis alto por razóns de pendente do terreo, de acordo coas NNSS publicadas no DOGA
nº 250 do 30 de outubro de 1996. O cerre será revestido e pintado.------------------------------------ O cerre retranquearase 10,00 metros ó eixe da pista pública, situando a base do cerre á
mesma cota do pavimento existente na pista.-------------------------------------------------------------- Farase a cesión ó concello do terreo existente entre a liña de cerre e o borde da vía
pública existente.-----------------------------------------------------------------------------------------------

d) A Dª MARIA ELENA NOGUEIRA RIVADULLA, para construcción dun
cerramento de 25 ml, dentro da propia finca, con postes e almabre, na finca nº 205 de “Agro do
corgo”, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, nos tramos posibles da zona
rústica, limitando a altura da zona opaca a 1,50 metros e empregando materiais tradicionais do
medio rural onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros
materiais de fábrica agás que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------e) A D. ALBERTO REY AMEIJEIRAS, para construcción dun cerramento de 130 ml,
na finca nº 259 de Fornelos, parroquia de Rarís, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- O cerre retranquearase 5,00 metros ó eixe da pista pública, situando a base do cerre á
mesma cota do pavimento existente na pista.-------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no tramo existente en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 metros e empregando materiais tradicionais do
medio rural onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros
materiais de fábrica agás que sexan revestidos e pintados.----------------------------------------------f)A Dª ANA FERREIRO MATALOBOS, para construcción dun cerramento de 150 ml,
na finca nº 603 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, en Feros,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- A altura máxima da parte cega no fronte da vía pública non superará os 90 centímetros
no punto medio, non podendo superar o máximo de 1,30 metros no punto máis alto por razóns
de pendente do terreo, de acordo coas NNSS publicadas no DOGA nº 250 do 30 de outubro de
1996. Os bloques serán revestidos e pintados.------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5,00 metros ó eixe da pista pública, situando a base do cerre á
mesma cota do pavimento existente na pista.-------------------------------------------------------------- Farase a cesión ó concello do terreo existente entre a liña de cerre e o borde da vía
pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no tramo existente en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50m e empregando materiais tradicionais do medi
rural onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de
fábrica, agás que sexan revestidos e pintados.------------------------------------------------------------g) A D. FERNANDO DEVESA BARROS, para construcción dun ceramento de 230 ml,
na finca nº 255 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Reis, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- A altura máxima da parte cega no fronte da vía pública non superará os 90 cms no
punto medio, non podendo superar o máximo de 1,30 metros no punto máis alto por razóns de
pendente do terreo, de acordo coas NNSS publicadas no DOGA nº 250 do 30 de outubro de
1996. Os bloques serán revestidos e pintados.------------------------------------------------------------h)A Dª MANUELA BARREIRO PEREIRA, para construcción dun cerramento de 150
ml, na finca nº 1198-1 de Texexe, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.--------------------

- A altura máxima da parte cega no fronte da vía pública non superará os 90 cms no
punto de cada lateral e non podendo superar o máximo de 1,30 metros no punto máis alto por
razóns e pendente do terreo, de acordo coas NNSS publicadas no DOGA nº 250 do 30 de
outubro de 1996. Os bloques serán revestidos e pintados.----------------------------------------------- O cerre retranquearase 4,00 metros ó eixe da pista pública secundaria e 5.00 metros á
principal, situando a base do cerre á mesma cota do pavimento existente na pista. A cuneta
desplazarase ata a base do cerre e afirmarase o tramo entre o cerre e o borde da pista.-------------- Farase a cesión ó concello do terreo existente entre a liña de cerre e o borde da vía
pública existente.----------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no tramo existente en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50m e empregando materiais tradicionais do medi
rural onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de
fábrica, agás que sexan revestidos e pintados.------------------------------------------------------------i) A Dª AMELIA CACHALDORA FERREIRO para construcción dun cerramento de de
12 ml, na finca situada en Balcaide, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- A altura máxima da parte cega no fronte da vía pública non superará os 90 centímetros
no punto medio, non podendo superar o máximo de 1,30 metros no punto máis alto por razóns
de pendente do terreo, de acordo coas NNSS publicadas no DOGA nº 250 do 30 de outubro do
1996. Os bloques serán revestidos e pintados.------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase ata a aliñación oficial sinalada no plano, situando a base do
cerre á mesma cota do pavimento existente na pista.----------------------------------------------------l) A D. MANUEL ALVES ALMEIDA, para construcción dun cerramento de 34 ml,
entre lindeiros, na finca de Balcaide, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- O primeiro poste do cerre retranquearase 5,00 metros ó eixe da pista
pública.------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no tramo existente en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50m e empregando materiais tradicionais do medi
rural onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de
fábrica, agás que sexan revestidos e pintados.------------------------------------------------------------ll)A D. JOSE LUIS BOO VAZQUEZ, para construcción dun cerramento de 77 ml,
entre lindeiros na finca de Cornide, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condcións:------------------------------------------------------------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo 104 da Lei 9/2002.------------------------------ O primeiro poste do cerre retranquearase 5,00 metros ó eixe da pista
pública.------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no tramo existente en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50m e empregando materiais tradicionais do medi
rural onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de
fábrica, agás que sexan revestidos e pintados.------------------------------------------------------------m) A D. CARLOS SONEIRA MELLA, para construcción dun ceramento de 70 ml, na
finca da Póboa, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.--------------------

- A altura máxima da parte cega no fronte da vía pública non superará os 90 centímetros
no punto medio de cada lateral e non podendo superar o máximo de 1,30 metros no punto máis
alto por razóns de pendente do terreo, de acordo coas NNSS publicadas no DOGA nº 250 do 30
de outubro de 1996. Os bloques serán revestidos e pintados.-------------------------------------------- O cerre retranquearase 5,00 metros ó eixe da pista pública, situando a base do cerre á
mesma cota do pavimento existente da pista.-------------------------------------------------------------- Farase a cesión ó concello do terreo existente entre a liña de cerre e o borde da vía
pública existente.----------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no tramo existente en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50m e empregando materiais tradicionais do medi
rural onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de
fábrica, agás que sexan revestidos e pintados.------------------------------------------------------------n) A Dª EVA MARIA TABOADA ORIRO, para construcción dun cerramento de 241
ml, na finca nº 2084 de Vilar de Francos, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- A altura máxima da parte cega no fronte da vía pública non superará os 90 centímetros
no punto medio de cada lateral e non podendo superar o máximo de 1,30 metros no punto máis
alto por razóns de pendente do terreo, de acordo coas NNSS publicadas no DOGA nº 250 do 30
de outubro de 1996. Os bloques serán revestidos e pintados.-------------------------------------------- O cerre retranquearase 5,00 metros ó eixe da pista pública, situando a base do cerre á
mesma cota do pavimento existente da pista.-------------------------------------------------------------- Farase a cesión ó concello do terreo existente entre a liña de cerre e o borde da vía
pública existente.----------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no tramo existente en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50m e empregando materiais tradicionais do medi
rural onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de
fábrica, agás que sexan revestidos e pintados.------------------------------------------------------------ñ) A Dª MARIA DEL CARMEN GONZALEZ CONDE, para saneamento de muro de
pedra con encintado duns 36 m2 e retellado de cuberta da edificación duns 93 m2, situada en
Carballal, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións; concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe:”A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian a levar a cabo.”------------------------------------------------------------------o) A D. ANTONIO OTERO FERNANDEZ, para obras de retellado da vivenda de 64
m/2, na finca da Igrexa, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------

- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións; concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------p) A D. JOSE MANUEL FIEIRO PEROL, para obras de reparación de tellado da
vivenda de 95 m/2, e adecentamento de fachadas, na vivenda situada sobre a finca nº 1703 do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, en Osebe, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume e forma actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións; concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------q) A Dª MARIA ELENA FERREIRO CASTIÑEIRAS, para obras de reparación de
tellado de vivenda de 165 m/2(retellado), situada no número 1 de Vilar de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume e forma actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións; concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------r) A D. CELESTINO LOUREIRO TEJO, para obras de reparación de tellado da vivenda
de 30 m/2(retellado), situada na finca nº 215 de Lamas, parroquia de Bamonde, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume e forma actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións; concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------s)A Dª CARMEN BALADO BARROS, para reparación de tellado da vivenda de 165
m/2(retellado), situada na finca nº 252 de Campos, parroquia de Teo, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume e forma actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para

toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións; concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------t)A Dª ELISA DE SAS DE LA ENCINA, para obras de reparación de tellado da vivenda
de 140 m2, situada en Riveira, parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume e forma actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións; concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------u)A Dª CARMEN GOMEZ LOPEZ, para obras de reparación de tellado da vivenda de
72 m2,(retellado), situada en Outeiro nº 16, parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume e forma actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións; concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------v) A D. GUILLERMO SUAREZ FERNANDEZ, para obras de reparación de tellado da
vivenda de 180 m2(retellado), situada en Carballal, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume e forma actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións; concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------x) A “CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, S.L.”, para segregación da finca nº
1682 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, en Casalonga, segundo
separata do proxecto redactado polo técnico D. Álvaro Fernández Carballada e outra, debendo
realiza-la
división
de
acordo
co
proxecto
presentado.----------------------------------------------------z) A D. DANIEL VIEITES TEJO, para agrupación e segregación das fincas nº 1152 e
1153 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico
redactado por D. José Alberte Iglesias Fungueiriño, debendo efectua-la segregación de acordo
co proxecto presentado, debendo materializa-las cesións obrigatorias correspondentes(art. 24.2 e
171 da Lei 9/2002) no momento da solicitude de licencia de obras.------------------------------------

aa) A “LOPEZ LIÑEIRAS Y GONZALEZ C.B.”, para segregación da finca nº 476 do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, en Insua, segundo proxecto técnico
redactado por D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo efectua-la segregación de acordo co
proxecto presentado, debendo materializa-la segregación de acordo co proxecto presentado,
debendo materializa-las cesións obrigatorias correspondentes(art. 24.2 e 171 da Lei 9/2002) no
momento da solicitude de licencia de obras.--------------------------------------------------------------3.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.----------------------------------------------Visto o informe do técnico municipal e demais documentos obrantes no expediente, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda conceder a “CONSTRUCCIONES IGLESIAS
MERA, S.L.”, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a 12
vivendas, en Ameneiro, parroquia de Calo, segundo as obras executadas en base á licencia
municipal nº 90/01, de data 3/05/01, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e
previo aboamento da liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá
ningún efecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------4.- CERTIFICACIONS DE OBRA.------------------------------------------------------------Tamén por unanimidade, a Comisión de Goberno acordou aproba-las seguintes
certificacións de obras:---------------------------------------------------------------------------------------a) Certificación da obra "Acondicionamento da Ponte en Caxade”, incluida no Plan 2000
de Recuperación da Arquitectura Popular, redactada polo arquitecto técnico municipal D.
Enrique Eijo Blanco, por importe de doce mil setecentos noventa e tres euros---------------------b) Certificación nº UN da obra "Afirmado e acondicionamento pistas en Calo e Teo”
incluida no Plan XXI de Infraestructuras Locais de Transporte e de Travesías Municipais 2003,
redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de vintetrés mil
douscentos nove euros con vinte céntimos.----------------------------------------------------------------c)Certificación nº UN e UNICA da obra "Afirmado e acondicionamento pistas en
Cacheiras” incluida no Plan XXI de Infraestructuras Locais de Transporte e de Travesías
Municipais 2003, redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de
corenta mil douscentos oitenta euros .----------------------------------------------------------------------d)Certificación nº TRES e LIQUIDACION da obra "Afirmado e acondicionamento de
pistas en Regoufe, Lamas e Seixo” incluida no Plan Provincial de Obras e Servicios 2003,
redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de nove mil oitocentos
tres euros con sesenta e seis céntimos .---------------------------------------------------------------------e)Certificación nº UN e UNICA da obra "Afirmado e acondicionamento de pistas en
Mouromorto e Cacheiras” incluida no Plan Provincial de Obras e Servicios 2003, redactada
polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de cincuenta e cinco mil
oitocentos euros.-----------------------------------------------------------------------------------------------f)Certificación nº UN e UNICA da obra "Afirmado e acondicionamento de pistas en
Recesende, A Hermida e Vilar de Calo” incluida no Plan Provincial de Obras e Servicios 2003,
redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de cincuenta e cinco
mil douscentos euros.-----------------------------------------------------------------------------------------5.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.----------------------------Visto o expediente tramitado a instancia de D. JUAN CARLOS VILARIÑO SANTOS,
que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a

OFICINA TECNICA AGRICOLA, no lugar de Cacheiras(Urb. Braña dos Alfereces, Fase II,
P-3, 2ºB), parroquia de Cacheiras deste concello.--------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE ESTABLECEMENTO.--------------------------Dada conta de escrito de Dª. ANA MARIA SANJURJO SANCHEZ, nº 2248 de data
1/09/2003, no que expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar(“La Cantina”)
situado no local nº 44 do centro comercial dos Tilos, que figuraba ó seu nome, pasa a rexelo D.
JACOBO GONZALEZ, polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que
solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva
licencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------7.--AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE LICENCIA.-------------------------a) Vista a solicitude presentada por D. ALFONSO PEREIRA ESTEVEZ, e demais
documentos obrantes no expediente, para recheo dunha finca en Oza, a Comisión de Goberno,
por unanimidade, acorda informar favorablemente a autorización para a concesión da licencia
solicitada, ós efectos da súa remisión á C.P.T.O.P.V..---------------------------------------------------b)Vista a solicitude presentada por D. EUGENIO LIÑARES MANTEIGA, e demais
documentos obrantes no expediente, para modifica-lo trazado do regato, entubado e recheo
sobre a finca nº 659-2, en Aido, parroquia de Luou, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda informar favorablemente a autorización para a concesión da licencia solicitada, ós
efectos da súa remisión á C.P.T.O.P.V.--------------------------------------------------------------------8.-SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.---------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda no fogar a D. JOSE SUAREZ ARES, o cal deberá aporta-la
cantidade de 57,70 euros mensuais para o citado fin.----------------------------------------------------b)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda no fogar a Dª AURORA GONZALEZ ANTELO, a cal deberá
aporta-la cantidade de 14,42 euros mensuais para o citado fin.-----------------------------------------9.-SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.--------------------------a)b)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a D. José Daniel González García, para a compra de
alimentos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a D. José Daniel González García, para a compra de
alimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------c)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Carmen Paramós Veiga, para a compra de libros
para a súa filla.------------------------------------------------------------------------------------------------d)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Mª Dolores Rodríguez Espiñeira , para a compra
de alimentos.---------------------------------------------------------------------------------------------------e)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a D. Manuel Vigo Otero, para contribuir ó pago un
mes de estancia nunha residencia.---------------------------------------------------------------------------f)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª. Josefina Lea Santiso, para contribuir ó pago do
campamento municipal de verán do seu fillo.-------------------------------------------------------------10.- TARXETAS DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.--------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Manuel Alvarez García, non
debendo aporta-lo solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------b)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Domiciano Pérez Del Pino, non
debendo aporta-lo solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------11.- CONVENIO DE CONTENERIZACIÓN SUBTERRÁNEA.-----------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou:-------------------------------------------1.- Prestar aprobación ó convenio remitido pola Consellería de Medio Ambiente da
Xunta de Galicia para contenerización subterránea, que consta de nove cláusulas, tal e como
está redactado.-------------------------------------------------------------------------------------------------2.- O compromiso de posta a disposición, libre de cargas e gravámenes , de tódolos
terreos necesarios, cos usos urbanísticos, para a normal execución das obras, así como os
correspondentes permisos e autorizacións necesarias para levalas a cabo.----------------------------3.- A renuncia expresa a reter da aportación do concello calquera tipo de tributo con
motivo das obras.----------------------------------------------------------------------------------------------4.- A obriga de asumir, unha vez recepcionadas as obras e logo da comunicación da
Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, para a súa explotación, mantemento e
conservación, atendendo en todo caso, ás especificacións recollidas no anexo deste convencio.-12.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
corenta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 6 DE OUTUBRO DE 2003.-----------------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a seis de outubro de
dous mil tres.--------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Sendo as vinteunha horas, e baixo a presidencia do
Alcalde-Presidente:
Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
D. Armando U. Blanco Martínez.
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Concelleiros:
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
D. Antonio Castroagudín Valladares
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Manuel R. Cajaraville Campos
cabo a sesión ordinaria convocada para este
D. Juan B. Aller Suárez
día.---------------------------------------------D. Manuel Mata Iglesias
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Ramón Cea Ferreiro
Naveira Vázquez.----------------------------Secretario:
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
D. Jesús Naveira Vázquez.
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte--------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Proveedor e concepto
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/114)
Productos para departamento de servicios sociais
AUDASA(Fact. 297837)
Peaxes autoestrada
EL CORREO GALLEGO(Fact. P309.257)
Anuncio
EL CORREO GALLEGO(Fact.P309.256)
Reportaxe “Concurso de Cabalos”
MANUEL VALIÑO CALO(Fact. A/2003146)
Materiais para obras municipais
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10009986)
Traballos para o concello
MARCOS SANMARTIN MONTES(Fact. 0006/2003)
Servicios, cursos e mantemento nas piscinas municipais, mes de xullo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 357/03)
Traballos realizados na Pedreira-Calo, 1ª Fase
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.l.(Fact. 358/03)
Traballos realizados en Sebe-Cacheiras
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 359/03)
Traballos realizados na Pedreira-Calo, 2ª Fase
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0082)

Importe
121,49€
7,39€
279,56
349,16€
189,17€
734,28€
12240,70€
9008,56€
5161,27€
9241,56€
18€

Orde
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)

Proveedor e concepto
Viaxe co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0081)
Viaxe co seu taxi para departamento de servicios sociais
AQUAGEST(Fact. 234-9/3F)
Facturación auga potable, 4º trimestre 2002
AQUAGEST(Fact. 234-10/3F)
Facturación auga depurada, 4º trimestre 2002
AQUAGEST(Fact. 234-16/3-F)
Facturacióna uga potable, 1º trimestre 2003
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 40-2003)
Actividades deportivas, mes de agosto
TELEFONICA
Factura de móbiles municipais
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 271/2003)
Materiais de oficina
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 43-2003)
Campamento municipal de verán 2003
SEÑALIZACIONES D.L.C., S.L. (Fact. 2003/0907)
Sinalizacións de obra
SEÑALIZACIONES D.L.C., S.L.(Fact. 2003/0765)
Sinalizacións de obra
EXA(Fact.011/03)
Camisetas para escolas deportivas municipais e campamento de verán
UNION FENOSA
Enerxía para instalacións municipais
VIPROGA(Fact. 19303)
Vixilancia para “Concurso cabalar 2003”
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3124)
Obras en diferentes lugares do concello e instalacións municipais
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3129)
Obras en diferentes lugares do concello e instalacións municipais
IBCINEMA, S.L. (Fact. 69/E)
Pago parte correspondente ás “Noites de Cine”da Deputación
UNION FENOSA
Enerxía para instalacións municipais
TELEFONICA
Recibo de móbiles municipais
DONADO CAMPOS, S.L.(Fact. 164)
Bonobús, mes de agosto
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 155)
Bonobús, mes de xullo
COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.(Fact. 4637)
Reparación de tractor municipal
AUNA(Fact. TE37471991)
Conexión a Internet
MARCOS SANMARTIN MONTES(Fact. 0010/2003)
Servicios, cursos e mantemento das piscinas municipais, mes de agosto
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A662)
Materiais para obras municipais
AGUAGEST(Fact. 234-17/3F)
Facturación auga depurada, 1º trimestre 2003
AQUAGEST(Fact. 234-18/3 F)
Facturación auga potable, 2º trimestre 2003
AGUAGEST(Fact. 234-19/3 F)
Facturación auga depurada, 2º trimestre 2003

Importe
20€
72848,72€
38579,48€
73011,18€
4118€
327,54€
490,36€
4321€
545,35€
53,36€
5063,40€
793,06€
754€
4234,07€
4106,90€
840€
223,87€
484,43€
380€
421€
1291,95€
5,61€
12936,7€
306,51€
39482,14€
87598,40€
44382,50€

Orde
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)

bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)

bq)

br)

bs)

Proveedor e concepto
ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO “SAR-ULLA”
Aportación período 2001-2003
REGISTRO DA PROPIEDADE DE PADRON(REF.: NE/4841/2003)
Importe certificación
INVERSIONESA VEMEX, S.L. (Fact.112003)
Desbroces en diferentes lugares do concello
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Fact. 462003)
Limpeza de cunetas en Texexe e Cornide
FERRETERIA-DROGUERIS TEO AMATE, S.L. (Fact. 263/A)
Materiais para obras municipais
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 744)
Materiais para obras municipais
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 175)
Boobús, mes de setembro
COPY ESTUDIO(Fact. 000511)
Materiais de oficina
COPY ESTUDIO(Fact. 012051)
Fotocopias
FIUNCHO(Fact. 1/647)
Alquiler de plantas para actos municipais
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3158)
Obras en diferentes partes do concello
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3146)
Obras en diferentes lugares do concello
HOTEL CONGRESO(Fact. 92084)
Almorzo homenaxe D. Manuel Mallo
INSA, S.L. (Fact. 491/03)
Desratización
SEGUROS MALlO
Seguro “Concurso cabalar”
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y CATASTRALES, S.L. (Fact. 05/03)
Traballos de actualización do arquivo dixitalizado catastral urbano e
introducción dos datos catastrais de rústica
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y CATASTRALES, S.L. (Fact. 06/03)
Introducción datos urbanos e rústicos
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 171)
Obras en instalacións municipais
RADIO OBRADOIRO(Fact. R301.111)
Anuncio “Concurso de cabalos”
NOTARIA DE PADRON(Fact. 88/03)
Copia de escritura
REXISTRO DA PROPIEDADE DE PADRON(Ref.: NE/4575/2003)
Presentación de escritura de permuta
COMERCIAL VARELA(Fact. 000255)
Mobiliario de oficina
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P. S.L. (Fact. 22/03C)
Certificación nº 1 da obra “Afirmado e acondicionamento de pista en
Calo e Teo”
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 18/03C)
Certificación nº 3 e liquidación da obra “afirmado e acondicionamento
de pista en Regoufe, Lamas e Seixo”
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 063/03)
Certificación nº 1 e única das obras “Afirmado e acondicionamento de
pistas en Cacheiras”
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact.079/03)

Importe
3250€
10,46€
7556,52€
3152,83€
80,76€
2699,23€
470€
2,68€
53,06€
513,90€
1832,65€
5577,51€
8515,28€
176,32€
287,22€
11997,88€

5771€
4988€
232€
70,76€
6,07€
818,50€
23209,20€

9803,66€

40280€

55200€

Orde

bt)

bu)
bv)
bx)
bz)

ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)
cm)
cn)
cñ)
co)
cp)
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)

Proveedor e concepto
Certificación nº 1 e única das obras de “Afirmado e acondicionamento
de pistas en Recesende, A Hermida e Vilar de Calo”
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 092/03)
Certificación nº 1 e única das obra “Afirmado e acondicionamento de
pistas en Mouromorto e Cacheiras”
SEUR(Fact. 4571)
Envío de documentos a Madrid
TOGARIÑOS(Fact. 016/003)
Detalles para atencións protocolarias
TOGARIÑOS(Fact. 017/003)
Regalos para atencións protocolarias
ESPINA &DELFIN(Fact. S-00468)
Traballos de explotación, mantemento e conservación da estación
depuradora de Calo
DISTRIBUIDORA JURIDICA ESPAÑOLA, S.A.(Fact. 1318472)
Manuais de lexislación
CORZAN, S.L. (Fact. 04/001108/A)
Materiais para dependencias municipais
FERRALLA DUFER, S.L. (Fact. 68349
Materiais para obras municipais
E.S. PONTEVEA, S.L. (Fact. 0022235D)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA, S.L. (Fact.113Z)
Recambios para vehículos municipais
MUSEO DO POBO GALEGO
Cota anual
CORREOS (Fact. C030157385)
Facturación municipal, mes de agosto
VSM CANON (Fact. CO/006829)
Facturación fotocopiadora , 3º trimestre 2003
EUREST ESCOLAREST(Fact. CO272900)
Comida campamento de verán 2003
CASA TALLON
Suscripción a “La Voz de Galicia”, 3º trimestre
FARMACIA MARTINEZ ATAN
Medicamentos para funcionarios
FARMACIA MARTINEZ ATAN
Medicamentos para departamento de servicios sociais
CAMPOSA, S.L. (Fact. 24)
Materiais para obras municipais
ALUMINIOS VEDRA(Fact. 85)
Obras e reparacións en edificios municipais
VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L.(Fact. 847)
Obras e reparacións en edificios e instalacións municipais
OFISERVICE(Fact. 7070040409)
Materiais de oficina
SANITARIOS J. OTERO, S.A.(Fact. A 78.334)
Materiais e obra en colexio de Vilariño
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 285/03)
Servicios de autocar a campamento de verán
EMPRESA SEOANE, S.L.(Fact. 287/03)
Bonobús 3ª Idade
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10011301)
Traballos administrativos para o concello
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 722)

Importe

55800€

25,07€
371,20€
464€
5706,91€

101,92€
331,25€
181,13€
76,40€
2,40€
100€
311,63€
231,88€
834,09€
87,15€
749,78€
282,12€
840,42€
301,62€
331,34€
305,37€
132,56€
1155,60€
220,56€
351,48€
701,36€

Orde
cv)
cx)
cz)
da)
db)
dc)
dd)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
do)
dp)
dq)
dr)
ds)
dt)
du)
dv)
dx)
dz)
ea)
eb)
ec)

Proveedor e concepto
Materiais para obras municipais
TELEFONICA
Móbiles municipais
TELEFONICA
Rcibo de móbiles municipais
UNION FENOSA
Enerxía para edificios municipais
FERRETERIA-DROGUERIA TEO AMATE(Fact. 239/A)
Materiais para dependencias municipais
MANUEL VALIÑO CALO(Fact. A/2003160)
Materiais apra obras municipais
HEDEGASA, S.L. (Fact. 70/03)
Bonobús 3ª Idade
DEPORTES CANEDA(Fact. 102A/03)
Materiais para departamento de deportes
DEPORTES CANEDA(Fact. 100A/03)
Materiais para departamento de deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 380)
Productos para colexios
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 381)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 382)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 383)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 384)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 385)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 386)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 387)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 388)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 389)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 390)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO AGRCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 391)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 392)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPÈRMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 393)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARRREIRA, S.L. (Fact. 394)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 395)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 396)
Productos para piscinas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 397)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 398)
Productos para departamento de servicios sociais

Importe
190,37€
772,91€
431,95
158,24€
1086,7€
2220€
560€
136,04€
37,56€
73,14€
230,58€
94,73€
37,17€
53,75€
122,02€
54,07€
36,42€
96,88€
8,18€
34,04€
58,66€
71,27€
205,76€
107,36€
48,21€
21€
36,80€

Orde
ed)
ee)
ef)
eg)
eh)
ei)
el)
ell)
em)
en)
eñ)
eo)
ep)
eq)
er)
es)
et)
eu)
ev)

ex)
ez)
fa)
fb)
fc)
fd)
fe)
ff)

Proveedor e concepto
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, SL.(Fact. 399)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 400)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 401)
Productos para departamento de deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 402)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 403)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 404)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 405)
Productos para departamento de deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 406)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 407)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 408)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 409)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, SL.(Fact. 410)
Productos para albergue municipal
INFANTILANDIA(Fact. 149)
Parque acuático para piscina dos Tilos
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0084)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
DEPORTES CANEDA(Fact. 101A/03)
Trofeos para concurso de cabalos
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 411/03)
Reparación de camiños en diferentes lugares do concello
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 412/03)
Reparación de camiños en Mazas
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact.413/03)
Reparación de camiños e bordillos nos Tilos
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 414/03)
Reparación de camiños en Loureiro e alcantarillado en Procelas,
Penelas e Noenlles
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 415/03)
Reparación de camiños en Tribaldes, Oza e Bamonde
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 416/03)
Reparación de camiños en Cobas
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 13)
Obras en diferentes lugares do concello
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 12)
Obras en colexio da Ramallosa
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 14)
Obras en colexio de Calo
MARLO, S.C.(Fact. 238)
Marquesiña para A Florida
MARLO, S.C.(Fact. 239)
Marquesiñas para Penelas e Pite
MARLO, S.C.(Fact. 241)
Reposición de dous cristais en marquesiña de Luou

Importe
59,75€
54,61€
81,29€
143,86€
130,26€
12,09€
118€
51,10€
115,25€
232,13€
154,70€
10,85€
1218€
28€
6292,34€
7572,43€
9012,20€
10535,63€
8858,99€

9333,58€
4774,36€
1397,8€
4253,72€
1518,44€
3311,58€
6623,15€
494,99€

Orde
fg)
fh)
fi)
fl)
fll)
fm)
fn)
fñ)
fo)
fp)
fq)

fr)
fs)
ft)
fu)
fv)
fx)
fz)
ga)
gb)
gc)
gd)
ge)
gf)
gg)
gh)
gi)
gl)

Proveedor e concepto
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 41)
Obras en Fixó-Calo
BAR CENTRAL(Fact. 59)
Augas para pleno
SEÑALIZACIONES D.L.C., S.L. (Fact. 2003/0960)
Sinais para diferentes lugares do concello
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0251)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0091)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0088)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 419/03)
Saneamento en Caxade-Luou, 2ª Fase
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 418/03)
Saneamento en Caxade-Luou, 1ª Fase
INSA, S.L. (Fact. 559/03)
Desratización
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0257)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
D. LUIS NIETO LAGO
Colaboración en funcións de Secretaría e Intervención,
do 14-07-03 ó 31-08-03
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. C-213)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. C-201)
Gasóleo para vehículos municipais
SOGAMA(Fact. 2003/2393)
Tratamento dos RSU, mes de agosto
EL CORREO GALLEGO(Fact. P309.796)
Anuncio
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 1412)
Alquiler de maquinaria para obras municipais
COREGAL(Fact. S03/0281)
Recollida de papel e cartón, mes de agosto
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 411)
Productos para departamento de Servicios Sociais
LEASEPLAN SERVICIOS, S.A.(Fact. 55013034)
Alquiler de vehículo para cuadrilla de incendios nº 1, mes de agosto
LEASEPLAN SERVICIOS, S.A.(Fact. 55013033)
Alquiler de vehículo para cuadrilla de incendios nº 2, mes de agosto
ENOR ASCENSORES(Fact. 783.298)
Conservación ascensor centro sociocultural
ONDA CERO RADIO(Fact. 2031022130)
Emisión de programas radiofónicos
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L.(Fact. 100/03)
Obras en diferentes partes do concello
E.S. PONTEVEA, S.L. (Fact. 0022263D)
Gasóleo para vehículos municipais
EL CORREO GALLEGO(Fact. P310.711)
NOGAL RIOSAN, S.L.(Fact. D-2608)
Servicio de lacería
EL CORREEO GALLEGO(Fact. P311.177)
Publicación de anuncio
HEDEGASA, S.L. (Fact. 72/03)

Importe
42428,82€
15€
2951,74€
24€
18€
30€
11424,84€
10440,29€
176,32€
30€
3542,90€

805,75€
822,78€
9551,86€
111,55€
371,20€
450,28€
19,51€
1102€
1102€
274,36€
348,60€
957€
25€
348€
434,62€
139,20€
1732€

Orde
gll)
gm)
gn)

Proveedor e concepto
Bonobús pensionistas
THYSSENKRUPP ELEVADORES(Fact. 5.127.217)
Mantemento ascensor gardería
CASA TALLON
Suscripción á Voz de Galicia, meses de agosto e setembro
CRUZ VERMELLA
Compra de cadro

Importe
320,40€
87,15€
1000 €

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a)A Dª PILAR PENIDO LOPEZ, en representación de “MAHÍA INMOBILIARIA,
S.L.“, para construcción de dous edificios de sotarrego, baixo, dúas plantas e baixo cuberta para
28 vivendas cada un(56 vivendas), nas parcelas AR-3 e AR-4 do Plan Parcial SAUR-2 “AS
GALANAS”, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos arquitectos D. Francisco
Otero Méndez e D. Fco. Javier Amenedo Ansede, e planos modificados con data de visado 12
de agosto de 2003, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------------- A licencia concedida é para dous edificios de 28 vivendas cada un, situados cada un na
súa parcela AR-3 e AR-4, formados por soterrego, planta baixa, dúas plantas e aproveitamento
baixo cuberta, con 28 vivendas máximo en cada un, 32 plazas de garaxe e 46 trasteiros.----------- Construirase de acordo co proxecto presentado e planos modificados do mesmo
adaptados é edificabilidade permitida, visados o 12 de agosto de 2003.------------------------------- Darase cumprimento ó Decreto-Lei 1/1998 e Decreto 279/1999, sobre infraestructuras
comúns nos edificios, referidas ás telecomunicacións, executándose de acordo co proxecto
redactado por D. Fernando Gil Vázquez.------------------------------------------------------------------- Dará cumprimento ós compromisos referidos ós artigos 40 e 41 do Regulamento de
Xestión urbanística.-------------------------------------------------------------------------------------------- Farase unha redistribución das plazas de garaxe no fronte da rúa, con motivo da
modificación da entrada desde a vía pública ós garaxes, de xeito que non altere o número de
plazas de aparcamento do Plan Parcial e Proxecto de Urbanización.----------------------------------- Presentarase previamente garantía legal respecto ó 100% do custo das obras de
urbanización, executando simultaneamente as obras de construcción e urbanización de acordo
co establecido na Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia,
no Regulamento de Planeamento e nas normas Subsidiarias do concello de Teo.-------------------- Aporta de entrada ós trasteiros do baixo cuberta será tipo RF-60.--------------------------b)A Dª PILAR PENIDO LOPEZ, en representación de “MAHÍA INMOBILIARIA,
S.L.“, para construcción de un edificio de sotarrego, baixo, dúas plantas e baixo cuberta para 28
vivendas, na parcela AR-5 do Plan Parcial SAUR-2 “AS GALANAS”, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado polos arquitectos D. Francisco Otero Méndez e D. Fco. Javier
Amenedo Ansede, e planos modificados con data de visado 20 de agosto de 2003, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- A licencia concedida é para un edificio de 28 vivendas, situado na parcela AR-5,
formado por soterrego, planta baixa, dúas plantas e aproveitamento baixo cuberta, con 28
vivendas, 32 plazas de garaxe e trasteiros.------------------------------------------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado e planos modificados do mesmo
adaptados é edificabilidade permitida, visados o 20 de agosto de 2003.-------------------------------

- Darase cumprimento ó Decreto-Lei 1/1998 e Decreto 279/1999, sobre infraestructuras
comúns nos edificios, referidas ás telecomunicacións, executándose de acordo co proxecto
redactado por D. Fernando Gil Vázquez.------------------------------------------------------------------- Dará cumprimento ós compromisos referidos ós artigos 40 e 41 do Regulamento de
Xestión urbanística.-------------------------------------------------------------------------------------------- Farase unha redistribución das plazas de garaxe no fronte da rúa, con motivo da
modificación da entrada desde a vía pública ós garaxes, de xeito que non altere o número de
plazas de aparcamento do Plan Parcial e Proxecto de Urbanización.----------------------------------- Presentarase previamente garantía legal respecto ó 100% do custo das obras de
urbanización, executando simultaneamente as obras de construcción e urbanización de acordo
co establecido na Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia,
no Regulamento de Planeamento e nas normas Subsidiarias do concello de Teo.-------------------- A porta de entrada ós trasteiros do baixo cuberta será tipo RF-60.--------------------------c)A Dª PILAR PENIDO LOPEZ, en representación de “MAHÍA INMOBILIARIA,
S.L.“, para construcción de un edificio de sotarrego, baixo, dúas plantas e baixo cuberta para 28
vivendas, na parcela AR-1 do Plan Parcial SAUR-2 “AS GALANAS”, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado polos arquitectos D. Francisco Otero Méndez e D. Fco. Javier
Amenedo Ansede, e planos modificados con data de visado 20 de agosto de 2003, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- A licencia concedida é para un edificio de 28 vivendas, situado na parcela AR-1,
formado por soterrego, planta baixa, dúas plantas e aproveitamento baixo cuberta, con 28
vivendas, 32 plazas de garaxe e trasteiros.------------------------------------------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado e planos modificados do mesmo
adaptados é edificabilidade permitida, con nº 2419 de entrada no concello en data 29-09-03.----- Darase cumprimento ó Decreto-Lei 1/1998 e Decreto 279/1999, sobre infraestructuras
comúns nos edificios, referidas ás telecomunicacións, executándose de acordo co proxecto
redactado por D. Fernando Gil Vázquez.------------------------------------------------------------------- Dará cumprimento ós compromisos referidos ós artigos 40 e 41 do Regulamento de
Xestión urbanística.-------------------------------------------------------------------------------------------- Farase unha redistribución das plazas de garaxe no fronte da rúa, con motivo da
modificación da entrada desde a vía pública ós garaxes, de xeito que non altere o número de
plazas de aparcamento do Plan Parcial e Proxecto de Urbanización.----------------------------------- Presentarase previamente garantía legal respecto ó 100% do custo das obras de
urbanización, executando simultaneamente as obras de construcción e urbanización de acordo
co establecido na Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia,
no Regulamento de Planeamento e nas normas Subsidiarias do concello de Teo.-------------------- Aporta de entrada ós trasteiros do baixo cuberta será tipo RF-60.--------------------------d) A “CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, S.L. “, para construcción de tres
vivendas unifamiliares e cerre, en Casalonga, finca nº 1682, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polos arquitectos D. Álvaro Fernández Carballada e Dª Beatriz Aneiros
Filgueira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado e planos modificados e visados de data
23 de xullo de 2003, non iniciando as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores de
obra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fará as cesións do terreo existente entre a liña de cerre e o borde da vía pública.---------

- Xustificará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Urbanizará as beirarrúas de acordo coa memoria e planos presentados.-------------------- Conectará a rede de saneamento e auga potable coas redes públicas existentes de
acordo coas indicacións técnicas da compañía adxudicataria Aquagest.------------------------------- O cerre das fincas executarase de acordo cos planos e memoria do proxecto presentado.
e) A “PROGAEYCO, S.L. “, para construcción dunha vivenda unifamiliar, na finca nº
546-A, en A Pedra, parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª
Mercedes Rosón Varela, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obras.-------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Conectará a rede de saneamento e auga potable coas redes públicas, segundo as
indicacións da compañía adxudicataria Aquagest.--------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002, e urbanización do fronte do solar.--------------------------------------------------------f) A “PROGAEYCO, S.L. “, para construcción dunha vivenda unifamiliar, na finca nº
546-B, en A Pedra, parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª
Mercedes Rosón Varela, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obras.-------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Conectará a rede de saneamento e auga potable coas redes públicas, segundo as
indicacións da compañía adxudicataria Aquagest.--------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002, e urbanización do fronte do solar.--------------------------------------------------------g) A Dª CARMEN RODRIGUEZ GERPE, para construcción dunha vivenda unifamiliar
en Vilar de Calo, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. José
Manuel Pichel Pichel, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------h) A D. RAMON DOMINGO GARCIA FIANJO, para rehabilitaión duinha vivenda
unifamiliar en Regoufe, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Javier Vieiro López, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------i) A D. MANUEL OTERO ROMAR, para rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en
Sestelo, parroquia de Rarís, segundo proxecto redactado polos arquitectos D. Antonio Sabucedo
Costa e D. José Antonio Padrón Conde, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------

- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Fará a cesión do terreo existente entre o borde da vía pública e a aliñación do cerre.----l)A Dª Mª DELIA VAAMONDE GULDRIS, para construcción dun cerramento de 18
ml na finca nº 364 de Cantoña, parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002, empregando
materiais tradicionais do medio rural onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de
formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan revestidos e pintados.---------------------- A altura máxima da parte cega no fronte das vías públicas non superará os 90
centímetros no punto medio do fronte da vía pública, non podendo supera-lo máximo de 1,30
metros no punto máis alto por razóns de pendente de terreo, de acordo coas NNSS publicadas
no DOGA nº 250 de 30 de outubro de 1996. O cerre será revestido e pintado.----------------------- O cerre retranquearase 5 metros do eixe das vías públicas, situando a base do cerre á
mesma cota do pavimento existente na pista.-------------------------------------------------------------- Farase a cesión ó concello do terreo existente entre a liña de cerre e o borde da vía
pública exietente.----------------------------------------------------------------------------------------------ll) A D. FRANCISCO JAVIER PEREZ MOSQUERA, para construcción dun
cerramento de 222 metros na finca nº1261-2 de Cornide, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Construirase de acordo co proxecto técnico presentado, revestindo e pintando os
bloques que indica no proxecto.------------------------------------------------------------------------------ Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando a altura da zona
opaca a 1.50 metros e empregando materiais tradicionais do medio rural onde se localicen,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outrso materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.------------------------------------------------------------------------------------------ Situará o cerramento á distancia mínima de 4.00 metros ó eixe da pista municipal.------ Situará a base do cerre á mesma cota da pista actual e desplazará a cuneta ata o borde
do cerre solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre.---------------------------------------- Dará cumprimento das condicións da autorización sectorial de Augas de Galicia,
situando o peche a unha distancia superior a 5 metros do rego.----------------------------------------m) A “JUAN SAMPEDRO, S.L. “, para segregación da finca nº 669 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Luou, en “Pontillón”, lugar de Caxade, segundo
proxecto redactado por Dª Ana I. Piñeiro Esperante, debendo realiza-la división de acordo co
proxecto presentado.------------------------------------------------------------------------------------------n) A D. JESUS SUÁREZ SUÁREZ, para canalización subterránea de tendido eléctrico,
cruzando vía pública, instalación de CT prefabricado e liña de BT soterrada en Vilar de Calo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- A canalización eléctrica farase de acordo coas normas de Fenosa, situándoa a unha
profundidade mínima de 1.00 mt, respectando tódalas canalizacións existentes na zona, e
repoñendo o firme e beirarrúas en perfectas condicións.------------------------------------------------- Aportará aval por importe de 1200 euros para responder a posibles danos na vía
pública.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ñ) A D. SABINO CORTIZO SOÑORA, para acondicionamento de local para imprenta
gráfica, en Ameneiro, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D. José M.
Rodríguez Lema, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre a
instalación de fosa séptica, captación de augas, residuos e medidas correctoras en xeral.---------o) A Dª ANA IGLESIAS SOUTO, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez
Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------- Darase cumprimento das condicións da autorización da Demarcación de Estradas da
Xunta de Galicia, situando a vivenda a unha distancia mínima de 12 metros desde a arista
exterior da explanación.--------------------------------------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002 e urbanización do fronte do solar.---------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 metros ó eixe da pista municipal, e situarase a base á
mesma cota do pavimento exterior. Retranquearase a cuneta ata 4.50 metros do eixe e
pavimentarase o tramo existente entre o borde da pista e o peche da finca.--------------------------p) A D.ANDRES F. FROJAN MAGAN e Dª ESTHER RODRIGUEZ DURAN, para
construcción dunha vivenda unifamiliar e cerre de parcela en Luou(Cantoña), parroquia de
Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. José Antonio Hernando Ezquerra,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar de
técnicos directores de obra.----------------------------------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002, e urbanización do fronte do solar.--------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 5.00 metros ó eixe da pista municipal, e situarase a base á
mesma cota do pavimento exterior. Retranquearase a cuneta ata 4.50 metros do eixe e
pavimentarase o tramo existente entre o borde da pista e o peche da finca.Instalarase unha
tubería de 40 cm de diámetro mínimo e arquetas cada 6 metros con reixa practicable.-------------- O cerre terá unha altura máxima de 90 cm na parte opaca no fronte da finca no punto
medio da fachada e como máximo 1,30 metros nos bordes, en cumprimento do establecido nas
NNSS municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------q)A Dª ELENA C. BORRAS CARNERO, para rehabilitación de vivenda unifamiliar en
Vilar de Calo, nº 28, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. José
Luis Estévez Suárez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002, e urbanización do fronte do solar.--------------------------------------------------------r) A Dª ELENA QUINTANS VARELA, para rehabilitación de vivenda unifamiliar en
Cobas, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Carlos López
Taboada, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.---------------------------------------------------------------

- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002, e urbanización do fronte do solar.--------------------------------------------------------s) A “D. JUAN SAMPEDRO OTERO, para licencia de construcción de trece vivendas
unifamiliares en “Pontillón”-Luou, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Ana I.
Piñeiro Esperante, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Contará coa autorización previa de Augas de Galicia para as vivendas situadas na zona
de influencia da Lei de Augas.------------------------------------------------------------------------------- Urbanizará o fronte segundo memoria e planos presentados.--------------------------------- Fará a conexión das redes de aneamento e auga potable segundo as condicións
técnicas que indique a compañía adxudicataria Aquagest.----------------------------------------------- Presentará aval en concepto de fianza polo custo das obras de urbanización, que
ascende ó importe de 27.608 Euros.------------------------------------------------------------------------t) A D. JOSE R. VEIGA BOTANA, para construcción dun cerramento de 29,50 ml, na
finca situada na Póboa, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mentada Lei, nos tramos posibles da zona
rústica, limitando altura da zona opaca a 1,50 mts e empregando materiais tradicionais do medio
rural onde selocalicen, prohibindo o emrpego de bloques de formigón ou outros materiais de
fábrica agás que sexan revestidos e pintados.-------------------------------------------------------------- A altura da parte cega no fronte da finca terá como máximo 90 cms, segundo as NNSS
do concello de Teo.--------------------------------------------------------------------------------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.--------- Situará a base do cerre á mesma cota da pista actual e desplazará a cuneta ata o borde
do cerre solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre retranquearase 4 mts ó eixe da pista.---------------------------------------------------u) A Dª MARIA VEIGA BOTANA, para construccción dun cerramento de 60 ml, na
finca situada en Póboa, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mentada Lei, nos tramos posibles da zona
rústica, limitando altura da zona opaca a 1,50 mts e empregando materiais tradicionais do medio
rural onde selocalicen, prohibindo o emrpego de bloques de formigón ou outros materiais de
fábrica agás que sexan revestidos e pintados.-------------------------------------------------------------- A altura da parte cega no fronte da finca terá como máximo 90 cms, segundo as NNSS
do concello de Teo.--------------------------------------------------------------------------------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre, para ampliación de viais.--------- Situará a base do cerre á mesma cota da pista actual e desplazará a cuneta ata o borde
do cerre solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 mts ó eixe da pista da zona Sur e a 5,00
mts do eixe da pista da zona Oeste.--------------------------------------------------------------------------

v) A D. SANTIAGO CARNEIRO SUAREZ, para segregación da finca nº 222 do plano
de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situada en Procelas, segundo proxecto
redactado por D. José Antonio Hernando Ezquerra, debendo efectua-la segregación de acordo
co proxecto presentado.---------------------------------------------------------------------------------------x) A D. XERARDO RODRIGUEZ ARIAS, para segregación da finca nº 2233, do
planod e concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada en “morosas”, segundo proxecto
redactado pola técnica Dª Brígida García Couto, debendo efectua-la segregación de acordo co
proxecto presentado.------------------------------------------------------------------------------------------z) A D. JOSE SANTIAGO BOUZAS LOUZAO, para parcelación da finca situada en
Ferreiriño, procedente da finca nº 690 da concentración parcelaria da parroquia de Reis,
segundo proxecto redactado por Dª Mª José Bouzas Louzao, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ A segregación efectuarase de acordo co proxecto presenado, agrupando a parte situada
na parte posterior da finca, situada en solo clasificado como non urbanizable con algunha das
parcelas resultantes ou coa finca existente na parte posterior da mesma.-----------------------------aa) A D. ANTONIO MEJUTO OTERO, para segregación da finca nº 210, do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Bamonde, situada en Lamas, segundo proxecto
redactado polo técnico D. Antonio Sabucedo Costa, debendo efectua-la segregación de acordo
co proxecto presentado.---------------------------------------------------------------------------------------ab)A D. MANUEL ANTONIO RIVEIRO CAO, para segregación da finca nº 210, do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Lucí, situada en Pite, segundo proxecto
redactado polo técnico D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo efectua-la segregación de
acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------------------------------------4.-LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.----------------------------------------------a) Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. JOSE ANGEL LAGO VIDAL, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a VIVENDA UNIFAMILIAR, situada en Vilar de
Calo, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licencia municipal número 14/01,
de data 21/02/01, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento
da liquidación do Imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.--b) A Dª GUADALUPE NORIEGA ROMAGUERA, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a VIVENDA UNIFAMILIAR, situada en Solláns,
parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licencia municipal número 11/02, de
data 22/01/02, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do Imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.------5.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS. -Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:----------------------------------------a) Certificación nº UN e UNICA da obra “Acondicionamento vial C-541 á
Iglesia(Reis)”, incluida no “Plan XXI de Infraestructuras Locais de Transporte e Travesías
Municipais 2002”, asinada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de
cincuenta e cinco mil oitocentos vintecinco euros.-------------------------------------------------------b) Certificación nº UN e UNICA da obra “Urbanización e mellora de seguridade vial en
Reis”, incluida no “Plan XXI de Infraestructuras Locais de Transporte e Travesías Municipais
2002”, asinada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de sesenta mil
euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Certificación nº UN e LIQUIDACION da obra “Acondicionamento en A Burga”,
incluida no “Plan XXI de Turismo de Natureza 2002”, asinada polo enxeñeiro D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez, por importe de vintecatro mil oitocentos setenta e dous euros.-------------d) Certificación nº DOUS e LIQUIDACION da obra “Afirmado e acondicionamento
pistas en Calo e Teo”, incluida no “Plan XXI de Infraestructuras Locais de Transporte e
Travesías Municipais 2003”, asinada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por
importe de dezaseis mil catrocentos noventa euros con oitenta céntimos.----------------------------e) Certificación UNICA da obra “Ampliación e reforma da casa consistorial Fase
I”,correspondente á anualidade 2003, asinada polo Técnico Municipal D. Enrique Eijo Blanco,
por importe de sete mil catrocentos sesenta e cinco euros con trinta e catro céntimos.-------------6.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.--------------------------------------------------------------a) Dada conta de escrito de D. JESUS CASTRO PUENTE, en representación de
“TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. “, nº 1896, de data 11-07-03, no que solicita
que lle sexa devoltas as fianzas que, mediante aval do Banco Atlántico ten depositadas como
garantía definitiva das obras que a continuación se citan e os importes que tamén se relacionan:- Saneamento en Ferreiros(Oza)
1196,40 Euros.------- Acondicionamento e afirmado de pista en Quintans(Luou)
1033,88 Euros.------A Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a devolución das
anteditas fianzas, por considerar que os expedientes cumpren tódolos requisitos legalmente
establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.------------------------------------7.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.---------------------------a)Visto o expediente tramitado a instancia de D. JOSE ROBERTO SANTOS GOMEZ,
en representación de “ZAFIRO TOURS”, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó
público un establecemento dedicado a AXENCIA DE VIAXES en Montouto, Urbanización
Los Rosales, Bloque D, Baixo, parroquia de Cacheiras deste concello.------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei Reguladora das
Bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Visto o expediente tramitado a instancia de D. CARLOS REGUEIRO CUTRIN, que
solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a
COMERCIO Ó POR MENOR DE SEMILLAS, ABONOS, FLORES E PLANTAS en
Ramallosa, nº3, Baixo A, parroquia de Lucí deste concello.--------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei Reguladora das
Bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal

deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- AMPLIACIÓN DE LICENCIA DE APERTURA.--------------------------------------Visto o expediente tramitado a instancia de D. MANUEL MOGO VILAS, en
representación de “SALVACON, S.L.”, que solicita a ampliación da licencia de apertura,
concedida con data 18 de xaneiro de 2000, e nº de expediente 7/2000, para abrir ó público unha
aula teórica de autoescola en Vilar de Calo, parroquia de Calo deste concello.---------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei Reguladora das
Bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la ampliación de licencia que
se solicita, así como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o
importe da cal deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non
surtirá ningún efecto.------------------------------------------------------------------------------------------9.- LICENCIAS DE VADO.----------------------------------------------------------------------a) Visto escrito de Dª VICTORIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ, nº 2451, de data
1/10/2003, no que solicita licencia para instalar un sinal de vado permanente diante da entrada
da súa vivenda, situada en Mouromorto, parroquia de Calo, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda concederlle a licencia que solicita, debendo aboa-las taxas
correspondentes, que ascenden á cantidade de tres euros anuais, sen o que esta licencia non
surtirá ningún efecto.------------------------------------------------------------------------------------------b)Visto escrito da “COMUNIDADE DE PROPIETARIOS EDIFICIO DURÁN”, nº
2049, de data 30/07/2003, no que solicita licencia para instalar un sinal de vado permanente
diante da entrada dos garaxes do edificio, situado en Cacheiras, parroquia de Cacheiras, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia que solicita, debendo
aboa-las taxas correspondentes, que ascenden á cantidade de tres euros anuais, sen o que esta
licencia non surtirá ningún efecto.--------------------------------------------------------------------------10.- CORRECCIÓN DE LICENCIA DE VADO.-------------------------------------------Dada conta do erro apreciado no acordo da Comisión de Goberno, de data 17 de xullo de
2003, polo que se concedía á COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO EDIFICIO “O
DOLMEN”, licencia para instalar dous sinais de vado permamente diante da entrada ós garaxes,
situados en Montouto-Cacheiras, e sendo solicitado un só vado permanente, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia que solicita, debendo aboa-las taxas
correspondentes, que ascenden á cantidade de tres euros anuais, sen o que esta licencia non
surtirá ningún efecto.------------------------------------------------------------------------------------------11.- SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-------------------------Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda de emerxencia social a Dª.GRACIELA ALEJANDRA PONS, para
productos farmacéuticos .------------------------------------------------------------------------------------12.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PROGRAMA LABORA.-----------------------

Vista a convocatoria da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais,
para a solicitude de subvención para a contratación de beneficiarios do Programa Labora en
colaboración coas entidades locais, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda a
aprobación da solicitude de subvención.--------------------------------------------------------------------

13.-RESOLUCION SOBRE A OFERTA DE EMPREGO DO EXERCICIO 2001.-De conformidade coa convocatoria para a provisión en propiedade de dúas prazas de
auxiliar administrativo comprendidas na oferta de emprego do exercicio 2001, segundo as
bases publicadas no BOP número 295 do 27 de decembro de 2001, fanse públicas as
seguintes resolucións adoptadas por unanimidade nesta sesión da Comisión de Goberno, que
serán publicadas no B.O.P., e que copiadas
literalmente, din o que seguen:Auxiliar
administrativo.=Forma de provisión: concurso-oposición libre.=1.-Elévase a definitiva a lista
comprensiva dos aspirantes admitidos ós exercicios que aparece publicada no BOP número 75 do 3
de abril de 2002.=Asimesmo dase por admitida na dita lista dona Mª Agripina Rivero Moreira,
xa que presentou en tempo e forma a documentación requerida.=2.-Faise pública a composición
do tribunal cualificador que deberá constituirse para xulga-las probas e que será a
seguinte:=Presidente: don Antonio Castroagudín Valladares. Suplente: don Manuel Cajaraville
Campos.=Secretario: o da Corporación ou funcionario en que delegue.=Vocais: dona Mª Carmen
Jiménez de Llano Zato, administrativa da Delegación de Presidencia, Relacións Institucionais e
Administración Pública.=Suplente: don Manuel E. Pomar de la Iglesia, habilitado da
Delegación de Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.=Don Martiño
Noriega Sánchez, concelleiro na Corporación do Concello de Teo. Don F. Manuel Parajó
Liñares, concelleiro designado pola Alcaldía. Don Luis Sánchez Pérez, representante do
persoal.=3.-Fíxase para a constitución do tribunal cualificador ás 10.00 horas da mañá do luns
día un de decembro próximo no salón de plenos da Casa do Concello, dándose inicio ó
primeiro dos exercicios da oposición no mesmo día, ás 11.00 horas, no local que polo
tribunal se determine e que se fará público antes do comezo mediante anuncio no
taboleiro de edictos do Concello.=Todo o que se fai público para xeral coñecemento e co fin
de dar cumprimento ás bases reguladoras dos procesos selectivos a que se deixa feito
referencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Porteiro-alguacil.=Forma de provisión: oposición libre.=1.-Elévase a definitiva a lista
comprensiva dos aspirantes admitidos ós exercicios que aparece publicada no BOP número 75 do 3
de abril de 2002.=Asimesmo, decláranse definitivamente excluidos da oposición os aspirantes
que na mesma relación inserida no BOP do tres de abril citado se menciona e polas
causas que se especifican.=2.-Faise pública a composición do tribunal cualificador que deberá
constituirse para xulga-las probas e que será a seguinte:=Presidente: don Manuel Cajaraville
Campos, tenente de alcalde deste Concello. Suplente: don Antonio Castroagudín
Valladares.=Secretario: o da Corporación ou funcionario en quen delegue.=Vocais: don Manuel
E. Pomar de la Iglesia, habilitado da Delegación de Presidencia, Relacións Institucionais
e Administración Pública.=Suplente: dona Mª Carmen Jiménez de Llano Zato (administrativa
da Delegación de Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública.=Dona Ánxela
Bugallo Rodríguez, concelleira na Corporación de Teo. Don F. Manuel Parajó Liñares,
concelleiro designado pola Alcaldía. Don Luis Sánchez Pérez, representante de
persoal.=3.-Fíxase para a constitución do tribunal cualificador ás 10.00 horas da mañá do luns
día 15 de decembro próximo, no salón de plenos da Casa do Concello, dándose inicio ó

primeiro dos exercicios da oposición no mesmo día, ás 11.00 horas, no local que polo
tribunal se determine e que se fará público antes do comezo desde mediante anuncio no
taboleiro de edictos do Concello.---------------------------------------------------------------------------14.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
corenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 30 DE OUTUBRO DE 2003.------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a trinta de
outubro de dous mil tres.-------------------------------Sendo as dezanove horas, e baixo a
SEÑORES ASISTENTES:
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Alcalde-Presidente:
Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a
D. Armando U. Blanco Martínez.
Comisión de Goberno, coa asistencia dos seis
Concelleiros:
membros que a compoñen e que se citan na marxe,
D. Antonio Castroagudín Valladares
a fin de levar a cabo a sesión ordinaria supletoria
D. Manuel R. Cajaraville Campos
convocada para este día.-------------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Manuel Mata Iglesias
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Ramón Cea Ferreiro
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)
i)

Proveedor e concepto
PROSEGA(Fact. 03/006409)
Conexión a central receptora de alarmas, 4º trimestre
ENOR ASCENSORES(Fact. 789.065)
Mantemento ascensor centro sociocultural
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 104/03)
Certificación nº 1 e única da obra de “Urbanización e mellora da
seguridade vial en Reis”
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 111/03)
Certificación nº 1 e única da obra “Acondicionamento vial C-541 a
Iglesia(Reis)”
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 24/03C)
Certificación nº 2 e liquidación da obra “Afirmado e acondicionamento
pistas en Calo e Teo”
JAVIER SEIJO FERRO(Fact. 28/2003)
Reparacións en escolas
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 23/03C)
Certificación nº 1 e liquidación da obra “Acondicionamento en A
Burga”
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 459/03)
Traballos realizados en Vilar de Calo, 2ª Fase
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 458/03)
Traballos realizados en Vilar de Calo, 1ª Fase

Importe
64,62€
274,36€
60000€

55825€

16490,80€

904,80€
24872€

7925,21€
5603,96€

Orde
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)

ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)

Proveedor e concepto
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. 50)
Trámites e xestións catastro de rústica, mes de xullo
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. 51)
Trámites e xestións catastro de rústica, mes de agosto
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. 52)
Trámites e xestións catastro de rústica, mes de setembro
MANUEL VALIÑO CALO(Fact. A/2003186)
Porte de alimentos desde Coruña, para depart. de servicios sociais
MANUEL VALIÑO CALO(Fact. A/2003187)
Materiais para obras municipais
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES(Rfa. 01R1383)
Nota de dereitos e suplidos auto 216/2003
COREGAL(Fact. S03/0319)
Servicio de recollida de papel e cartón, mes de setembro
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0261)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3162)
Obras en diferentes instalacións e edificios municipais
LUIS NIETO LAGO
Colaboración en Secretaría e Intervención, mes de setembro
SEUR(Fact. 0005111)
Envío de documentación
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 46)
Materiais e obras en Casal de Reis
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 47)
Reparacións rego xardíns dos Tilos
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact. FV034641)
Alquiler de proxector
ESPINA&DELFIN, S.L. (Fact. S-00548)
Trabalos de explotación , mantemento e conservación EDAR de Calo,
mes de setembro
UNION FENOSA
Enerxía para edificios e instalacións municipais
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 312/03)
Servicios para ASPAMITE, mes de setembro
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 313/03)
Bonobús 3ª Idade, mes de setembro
PEREIRA Y SANCHEZ, S.L. (Fact. A/000069)
Materias e obras en diferentes lugares do concello
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 1029997W)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. G-436)
Gasóleo para vehículos municipais
GAS GALICIA(HH30072874)
Gas para polideportivo dos Tilos
AUDASA(Fact. 459750)
Peaxe autoestrada
CORREOS(Fact. C030176777)
Franqueo correspondencia municipal, mes de setembro
TRAPSA(Fact. 499)
Tarxetas de bonobús
PUBLIPROMO Y PUNTO, S.L. (Fact. 1009)
Camisetas para departamento de deportes
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 300489)
Materiais de oficina

Importe
153,38€
153,38€
153,38€
181,26€
986,93€
181,20€
695,70€
28€
3257,19€
2361,50€
6,59€
37646,64€
3414,58€
495€
5706,91€

4341,93€
1909,95€
195,48€
4096,06€
81,37€
478,23€
27,47€
7.39€
241,68€
496,08€
2834,62€
2952,11€

Orde
ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)

av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)

bñ)
bo)
bp)
bq)
br)

Proveedor e concepto
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 300490)
Materiais de oficina
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0276)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0275)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 031)
Colocación de equipo de megafonía para o Concurso de Cabalos
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 032)
Colocación de equipo de luz e son para festival en Calo
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 035)
Colocación de megafonía en clausura de piscinas dos Tilos e Luou
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 036)
Mantemento de equipo de iluminación e son do local sociocultural, para
nomeamento de fillo predilecto
OFISERVICE(Fact. 7070041309)
Materiais de oficina
OFISERVICE(Fact. 7070041310)
Materiais de oficina
EXA(Fact. 012/03)
Bolsas de papel grabadas
CASTROMIL (Fact. I/30)
Bonobús 3ª Idade
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 15)
Obras en escolas unitarias
LEASEPLAN SERVICIOS, S.L. (Fact. 55019829)
Alquiler de vehículo para cuadrilla 1 de incendios, mes de setembro
LEASEPLAN SERVICIOS, S.L. (Fact. 55019830)
Alquiler de vehículo para cuadrilla 2 de incendios, mes de setembro
CEMIGA(Fact. 21-000000435)
Mantemento da fotocopiadora da Consistorial
CEMIGA(Fact. 21-000000436)
Mantemento da fotocopiadora da policía local
EXCAVACIONES MIDON, S.L. (Fact. 2003300)
Obras de instalación de auga en Feros
JOSE LUIS GUTIERREZ ARANGUREN(Fact. 166/2003)
Acusuación Particular en xuizo oral nº 216/03
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01129/03H)
Formigón para obras en Calo
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01512/03C)
Zahorra para obras na Pedreira
VSM CANON(Fact. CO/00783)
Mantemento fotocopiadora xulgado de paz
JOSE CERNADAS VAZQUEZ(Rfa.: 112/99)
Gastos, dereitos e suplidos por recurso contencioso-administrativo
nº 4796/99-MJ
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 116/03)
Obras en diferentes partes do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 120/03)
Obras en diferentes partes do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 121/03)
Canalización de pluviais en Lucí
TELEFONICA
Rcibo de fax da consistorial
TELEFONICA

Importe
4895,20€
30€
80€
1080,62€
1324,62€
1115,47€
383,84€

162,86€
283,62€
1142,60€
2192€
5023,63€
771,42€
1102€
200,08€
27,87€
5011,20€
2900€
197,65€
99,23€
306,29€

393,70€
15521,09€
20043,87€
561,44€
45,40€
1,63€

Orde
bs)
bt)
bu)
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)
cm)
cn)
cñ)
co)
cp)
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)

Proveedor e concepto
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de teléfono da policía local
TELEFONICA
Recibo de fax da policía local
TELEFONICA
Recibo de conexión a Internet da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax do centro médico de Pontevea
TELEFONICA
Recibo de teléfono centro médico de Calo
TELEFONICA
Recibo de teléfono da consistorial
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2483)
Reparación tractor municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2493)
Reparación furgoneta municipal
SOGAMA(Fact. 2003/2685)
Tratamento RSU mes de setembro
UNION MADRILEÑA, S.A.
Concerto de asistencia médica, último trimestre de 2003
PARTENON SAGRES, S.L. (Fact. A/679)
Roupa para policía local
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 60)
Consumicións reparto de alimentos
DEPORTES CANEDA(Fact. 114A/03)
Materiais para departamento de deportes
GOMEZ Y FANDIÑO, S.C.(Fact. A 810)
Materiais para obras
NIEVES PEREZ REY
Suplido pago de gafas
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0284)
Servicio co seu taxi para depart. de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 416)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 417)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 418)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 419)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 420)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 421)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 422)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 423)
Productos para departamento de servicios sociais

Importe
35,72€
39,33€
30,09€
140,97€
98,29€
149,39€
63,76€
106,55€
1240,92€
13,92€
139,97€
10380,65€
1932,54€
160,68€
7,50€
1949,99€
975,62€
143€
30€
69,80€
65,22€
72,94€
65,87€
159,56€
21€
129€
78,35€

Orde
cv)
cx)
cz)
da)
db)
dc)
dd)
de)
df)

dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)
dn)
dñ)
do)
dp)
dq)
dr)
ds)
dt)
du)
dv)
dx)

Proveedor e concepto
PESCADOS Y MARISCOS VELOSO(Fact. 03/000486)
Comida Festa dos cabalos
PROSEGA(Fact. 03/006409)
Conexión a central receptora de alarmas 4º trimestre 2003
ASPAMITE
8 cestas bebé
ASPAMITE
9 cestas bebé
ASPAMITE
10 cestas bebé
VSM CANON (Fact. CO/008032)
Mantemento fotocopiadora servicios sociais
INVERSIONES VEMEX(Fact. 132003)
Desbroces en diferentes partes do concello
YESOS CAMPOS, S.L. (Fact. 192)
Obras en casa consistorial
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS RIVADULLA,
S.L. (Fact. 0021/03)
Reparación de máquina fregadora
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 174)
Reparación de varios parques infantís
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 186)
Bonobús, outubro 2003
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 476/03)
Obras en Igrexa de Calo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 474/03)
Obras en Pedreira-Calo
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0297)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0295)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0294)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10012641)
Traballos administrativos para o concello
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 46-2003)
Actividades deportivas
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 49-2003)
Actividades deportivas
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 360/2003)
Materiais de oficina
GESTETNER(Fact. 3932314)
Toner para fax
AUDASA(Fact. 015611)
Peaxe autoestrada
INSTALACIONES ELECTRICAS M. FERNANDEZ(Fact. 1197)
Alumeados públicos -Plan de aforro enerxético
INSTALACIONES ELECTRICAS M. FERNANDEZ(Fact. 1198)
Alumeados públicos-Plan de aforro enerxético
LUIS NIETO LAGO(Fact. 05/03)
Colaboración en funcións de Secretaría e Intervención, mes de outubro

Importe
1782,62€
64,62€
120€
135€
150€
131,44€
5843,24€
920,26€
439,19€

2552€
399€
12582,63€
9094,93€
28€
30€
18€
391,50€
382,80€
4118€
4118€
89,44€
128,97€
7,39€
60082,05€
59.879,96€

2.361,50€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A Dª ANA ISABEL MIRAS JORGE e D. RAMON CALVO NIETO, para
rehabilitación de vivenda unifamiliar existente en Balcaide, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material.------------------------------------------------- Adaptará a distribución da vivenda ás condicións do Decreto 311 de habitabilidade de
vivendas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte do solar.-------------------------------------------------------------------------------- Aportará aval polo importe das obras de urbanización.---------------------------------------- Conectarase coa rede de saneamento e auga potable, segundo as condicións técnicas
sinaladas pola compañía adxudicataria.--------------------------------------------------------------------- Formalizará a cesión do terreo correspondente ó fronte da parcela, entre a aliñación
oficial e a vía pública.------------------------------------------------------------------------------------------ Dará cumprimento ós compromisos referidos ós artigos 40 e 41 do Regulamento de
Xestión Urbanística.-------------------------------------------------------------------------------------------b) D. ANDRES CONDIDE VIAÑO, para construcción de edificación para uso
comercial en Vilar de Calo, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Jesús M. Carrillo Pena, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------- O uso da edificación será exclusivamente comercial, quedando prohibido expresamente
o uso industrial, segundo o artigo 28 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural, debendo tramita-la correspondente licencia de apertura antes do inicio da
actividade.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presenatdo, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.---------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JOSE VAZQUEZ ROMERO, para obras de construcción dun galpón de usos
auxiliares da vivenda situada en núcleo tradicional delimitado, de 20 m/2, situado na finca nº
279 de Vilar de Calo, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----- Retranqueo mínimo de 3 m a lindeiros e 8 m ó eixe da pista pública.----------------------- Altura máxima de 2.20 m.-------------------------------------------------------------------------- Pendente máxima da cuberta 30 grados.--------------------------------------------------------- As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das eficicacións do lugar e utilizarán para a súa edificiación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.---------------------------------------------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.---------------------------------------------------------------------------------

d) A D. MANUEL ANGEL BARREIRO DOMINGUEZ, en representación da
Comunidade de propietarios do edificio U-16-A1 de Os Tilos, para construcción dun
cerramento de 16 ml con postes e alambre no linde da finca, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre situarase no linde da propiedade.-------------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Empregaranse materiais tradicionais propios do entorno.------------------------------------e) A D. MANUEL OTERO ROMAR, para construcción dun cerramento de 50,25 ml,
con base de muro de fábrica de pedra en cachotería bruta, postes e tela metálica, na finca situada
en Sestelo, parroquia de Rarís, segundo proxecto técnico redactado por D. Antonio Sabucedo
Costa e D. José Antonio Padrón Conde, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Situará o cerramento á distancia mínima de 5.00 metros ó eixe da pista municipal que
sexa de ancho total igual ou superior a 6 metros, e a 4,00 metros das pistas municipais cun
ancho total de 6,00 metros.----------------------------------------------------------------------------------- Situará a base do cerre á mesma cota da pista actual e desplazará a cuneta ata o borde
do cerre solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre polo fronte da finca, dentro da ordenanza NT-G1, cumprirá as condicións das
NNSS do Concello de Teo, cunha altura de 90 centímetros da parte cega no punto medio, sen
supera-la altura máxima de 130 centímetros no punto máis desfavorable por razóns de
pendente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre.---------------------------------------- O cerre cumprirá o resto das condicións indicadas no proxecto técnico que
adxenta.----f) A D. FRANCISCO JAVIER MIRÁS BEIROA, para construcción dun cerramento de
190 ml con bloque, postes e alambre, na finca de Mouromorto, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando a altura da zona
opaca a 1.50 m e empregando materiais tradicionais do medio rural onde se localicen,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou materiais de fábrica agás que sexan revestidos
e pintados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Situará o cerramento á distancia mínima de 5.00 m ó eixe da pista municipal.------------- Situará a base do cerre á mesma cota da pista actual e desplazará a cuneta ata o borde
do cerre solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre.---------------------------------------- Os bloques serán revestidos e pintados.---------------------------------------------------------g) A D. FERNANDO MOGO LOURO, para construcción dun cerramento de 360 ml
con postes e alambre, na finca nº 282 e 283 do plano de concentración parcelaria da parroquia
de Teo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando a altura da zona
opaca a 1.50 m e empregando materiais tradicionais do medio rural onde se localicen,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou materiais de fábrica agás que sexan revestidos
e pintados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Situará o cerramento á distancia mínima de 5.00 m ó eixe da pista municipal.-------------

- Situará a base do cerre á mesma cota da pista actual e desplazará a cuneta ata o borde
do cerre solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre.---------------------------------------h) A D. FRANCISCO JAVIER TEMES RODRIGUEZ, para construcción dun
cerramento de 180 ml, sen especifica-los materiais a utilizar, na finca situada en Cerdeira,
parroquia de Vilariño, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando a altura da zona
opaca a 1.50 m e empregando materiais tradicionais do medio rural onde se localicen,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou materiais de fábrica agás que sexan revestidos
e pintados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Situará o cerramento á distancia mínima de 5.00 m ó eixe das pistas municipais.--------- Situará a base do cerre á mesma cota da pista actual e desplazará a cuneta ata o borde
do cerre solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre polo fronte da finca, dentro da ordenanza NT-G2, cumprirtá as condicións das
NNSS de Teo, cunha altura de 90 centímetros da parte cega do cerre no punto medio, sen
supera-la altura máxima de 130 centímetros no punto máis desfavorable por razóns de pendente.
- Fará a cesión do terreo que queda no exterior do cerre.---------------------------------------- O cerre fará chaflán na esquina das pistas.------------------------------------------------------i) A D. JOSE LUIS LOPEZ VILLAR, para construcción dun cerramento de 30 ml, na
finca situada en Luou, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------- Executarase utilizando materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, limitando a altura da zona
opaca a 1.50 m e empregando materiais tradicionais do medio rural onde se localicen,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou materiais de fábrica agás que sexan revestidos
e pintados, para aa zona de solo non urbanizable.---------------------------------------------------------Situará o cerramento á distancia mínima de 5.00 m ó eixe das pistas municipais.--------- Situará a base do cerre á mesma cota da pista actual e desplazará a cuneta ata o borde
do cerre solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------- Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.--------------------------------------------l) A D. FERNANDO ASPERILLA, para abrir zanxa en pista para drenaxe de vivenda en
Pite, parroquia de Lucí, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------- As obras executaranse coa correspondente sinalización, segundo indicación da Policía
Local do concello.---------------------------------------------------------------------------------------------- As canalizacións situaranse á profundidade necesaria para evitar molestias ás máquinas
de obras públicas e a unha distancia duns 3.50 m ó eixe da pista, e evitaranse obras ou
obstáculos sobre a vía pública.------------------------------------------------------------------------------- Repoñerase o firme en perfectas condicións, sendo o valor aproximado de posible aval
que garanta a reposición do firme duns 250 euros.-------------------------------------------------------ll) A Dª Mª TROITIÑO GARCIA, para canalización eléctrica subterránea en Vilar de
Calo, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------- Dará cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e
protección do medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.------------------------- Contará coa autorización previa da consellería de Innovación e Industria.----------------- Repoñerá o pavimento e afirmados en perfectas condicións.--------------------------------m) A “VILARES LUGO, S.L. “, para canalización eléctrica subterránea e instalación de
centro de transformación en Cacheiras, Edificio “O Corgo”, parroquia de Cacheiras, con

empalme en canalización procedente da estrada C-541, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección
do medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.--------------------------------------- Contará coa autorización previa da Consellería de Innovación e Industria.----------------- Repoñerá o pavimento e beirarrúas en perfectas condicións.--------------------------------n) A CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO, para a colocación de rótulos de marca
“Cepsa”na Estación de Servicio situada na C-541, punto quilométrico 12, debendo contar
previamente coa autorización da Demarcación de Estradas da Xunta de Galicia, en cumprimento
do Decreto 115/2001 aplicable á zona urbana URTA do Concello de Teo.--------------------------ñ) A D. LUIS FELPETE AGUIÓN, para segregación, permuta e agrupación das fincas
nº 111-1, 111-2, situadas en A Grela, parroquia de Lampai, debendo efectua-la segregación e
agrupación de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------------------4.- ESTUDIO DE DETALLE.--------------------------------------------------------------------A continuación dase conta do estudio de detalle que se tramita a instancia de D. JOSE
LUIS BARREIRO FERRO, redactado por D. Manuel Castro Vila, comprensivo da finca nº 26,
sita en Sebe-Cacheiras, e clasificada como solo URTA nas Normas de Ordenación
Complementarias e Subsidiarias do Planeamento do concello.-----------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda:--------------------------------------------1º.- Aprobar inicialmente o estudio de detalle, relativo á modificación da aliñación
oficial, trasladando a construcción que se pretende cara o interior da finca, de xeito que a
vivenda unifamiliar que se pretende construir, estea máis lonxe da vía pública, e situando o
cerre da finca sobre as aliñacións oficiais, debendo o promotor cumpri-las condicións
especificadas na documentación técnica presentada.-----------------------------------------------------2º.- Expoñer ó público o expediente polo prazo de vinte días, como trámite previo á súa
aprobación definitiva polo pleno do concello.------------------------------------------------------------5.- CERTIFICACIÓNS DE OBRA.------------------------------------------------------------a) Certificacións UNICAS das obras “PLAN DE AFORRO ENERXETICO
2003-ALUMEADOS PÚBLICOS EN CALO, REIS E OUTROS”, e “PLAN DE AFORRO
ENERXETICO 2003-ALUMEADOS PÚBLICOS EN CACHEIRAS, LUCI E OUTROS”,
redactadas polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importes, respectivamente, de
60.082,05 Euros e 59.879,96 Euros.------------------------------------------------------------------------6.- LICENCIAS DE VADO.----------------------------------------------------------------------a) Visto o escrito da COMUNIDADE DE PROPIETARIOS EDIFICIO UMBRELA, nº
2611, de data 22/10/2003, no que solicita licencia para instalar un sinal de vado permanente
diante da entrada do garaxe, situado en Cacheiras, “Edificio Umbrela”, a Comisión de Goberno,
por unanimidade, acorda concederlle a licencia que solicita, debendo aboa-las taxas
corresponentes, que ascenden á cantidade de tres euros anuais, sen o que esta licencia non
surtirá ningún efecto.------------------------------------------------------------------------------------------b) Visto o escrito de D. CARLOS TUBIO AGRASAR, nº 2552, de data 16/10/2003, no
que solicita licencia para instalar un sinal de vado permanente diante da entrada do garaxe,
situado en Cacheiras(Sobredomouro), “Edificio Mirasol”, a Comisión de Goberno, por
unanimidade, acorda concederlle a licencia que solicita, debendo aboa-las taxas corresponentes,

que ascenden á cantidade de tres euros anuais, sen o que esta licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Visto o escrito de Dª. OTILIA NEIRA BLANCO, nº 2614, de data 22/10/2003, no que
solicita licencia para instalar un sinal de vado permanente diante da entrada do garaxe do seu
establecemento, dedicado a Restaurante, situado en Solláns, nº 62, parroquia de Calo, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia que solicita, debendo
aboa-las taxas corresponentes, que ascenden á cantidade de tres euros anuais, sen o que esta
licencia non surtirá ningún efecto.--------------------------------------------------------------------------d) Visto o escrito de D. AGUSTIN MOSQUERA IGLESIAS, nº 2617, de data
23/10/2003, no que solicita licencia para instalar un sinal de vado permanente diante da entrada
do garaxe do seu domicilio, situado en Solláns, nº 61, parroquia de Calo, a Comisión de
Goberno, por unanimidade, acorda concederlle a licencia que solicita, debendo aboa-las taxas
corresponentes, que ascenden á cantidade de tres euros anuais, sen o que esta licencia non
surtirá ningún efecto.-------------------------------------------------------------------------------------------

7.- DEVOLUCION DE FIANZAS.-------------------------------------------------------------a) Dada conta de escrito de D. JOSE LUIS DOCAMPO BUGALLO, en representación
de “OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. “, nº 252, de data 12-02-03, no que solicita que
lle sexa devolta a fianza que, mediante aval do Caixanova ten depositada como garantía
definitiva da obra “Saneamento en Campos-Teo”, por importe de 976 Euros, a Comisión de
Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a devolución da antedita fianza, por considerar
que o expediente cumpre tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron
reclamacións na súa contra.----------------------------------------------------------------------------------b) Dada conta de escrito de D. JESUS CASTRO PUENTE, en representación de
“TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. “, nº 2161, de data 18-08-03, no que solicita
que lle sexa devolta a fianza que, mediante aval do Banco Atlántico ten depositada como
garantía definitiva da obra “Acondicionamento e afirmado de pista en Ribeira(Cacheiras), por
importe de 1.196,60 Euros, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a
devolución da antedita fianza, por considerar que o expediente cumpre tódolos requisitos
legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.----------------------8.-CAMBIO DE TITULARIDADE DE ESTABLECEMENTO.-------------------------Dada conta do escrito de D. DIEGO PAZOS CALVO, nº 2641, de data 27/10/2003, no
que expón que o establecemento dedicado a CAFÉ-BAR ESPECIAL(O TREBOL), situado no
lugar de Florida, parroquia de Rarís, que figuraba a nome de Dª Mª del Carmen Zas Brey, pasa a
ser rexido polo interesado, polo que solicita o cambio de titularidade, a Comisión de Goberno,
por unanimidade, acorda concede-lo cambio que se solicita, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.--------------------------------------------9.--SOLICITUDE
DE
TARXETA
DE
ESTACIONAMENTO
PARA
MINUSVÁLIDOS.-------------------------------------------------------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª María Isabel Ribadas Mouriño,
non debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-------------------------------

10.-SOLICITUDE DE EMERXENCIA SOCIAL.-------------------------------------------Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda de emerxencia social a D. Manuel Reyes Porto, para o pago da
débeda de pan e de contribución da vivenda que ocupaba.----------------------------------------------11.- SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.-------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda no fogar a Dª. DOLORES SANCHEZ CALVIÑO, non debendo
aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.----------------------------------------------b)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda no fogar a D. JOZEF MICHAEL KOLMAJER, o cal deberá
aporta-la cantidade de 28,85 Euros/mes para o citado fin.----------------------------------------------c)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda no fogar a D. RICARDO CONDE ROA, debendo aporta-la familia
do solicitante a cantidade de 288,48 Euros/mes para o citado fin.--------------------------------------

12.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vintetrés horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA COMISIÓN DE GOBERNO
QUE TIVO LUGAR O DÍA 13 DE NOVEMBRO DE 2003.---------------------------------------Na casa do concello de Teo, a trece de novembro
de dous mil tres.--------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Sendo as dezanove horas, e baixo a presidencia do
Alcalde-Presidente:
Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
D. Armando U. Blanco Martínez.
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
Concelleiros:
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
D. Antonio Castroagudín Valladares
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Manuel R. Cajaraville Campos
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
D. Juan B. Aller Suárez
este día.------------------------------------------------------D. Manuel Mata Iglesias
Asiste o Secretario acctal. da corporación, D. Jesús
D. Ramón Cea Ferreiro
Naveira Vázquez.------------------------------------------Secretario:
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
D. Jesús Naveira Vázquez.
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte -----------------------------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Proveedor e concepto
INSA, S.L. (Fact. 608/03)
Desratización
TELEFONICA
Facturas de móbiles municipais
UNION FENOSA
Alumeados públicos
EUROSEG(Fact. 01581/03)
Suscripción anual revista
AGRUP. DEPORTIVA”EL CORREO GALLEGO”(Fact. 19/2003)
Subvención XXVI Carreira Pedestre
PILAR MENDOZA
Limpeza instalacións policía local, meses de marzo a outubro
GOMEZ Y FANDIÑO, S.C.(Fact. A 832)
Materiais para obras
EL CORREO GALLEGO(Fact. P 312.159)
Anuncio
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 16/03)
Obras en colexio da Ramallosa
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 17/03)
Obras en escola infantil dos Tilos
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 46)
Corona de flores

Importe
176,32€
646,17€
1029,62€
75,03€
360€
528,89€
859,92€
249,40€
1509,34€
585,62€
256,80€

Orde
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)

am)
an)
añ)
ao)
ap)

Proveedor e concepto
VSM CANON(Fact. ST/008708)
Materiais para o xulgado
CEMIGA(Fact. 22-000000389)
Mantemento fotocopiadora da consistorial
CONSTRUCCIONES RARÍS(Fact. 37)
Traballos en escola de Luou
CONSTRUCCIONES RARÍS, S.L.(Fact. 38)
Traballos en escola de Lampai
CONSTRUCCIONES RARÍS, S.L. (Fact. 39)
Traballos en escola de Reis
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 40)
Traballos en escola de Raxó
CONSTRUCCIONES RARÍS, S.L. (Fact. 41)
Traballos en colexio da Ramallosa
CONSTRUCCIONES RARÍS, S.L. (Fact. 42)
Traballos en escola de Solláns
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 43)
Traballos en escola infantil dos Tilos
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L.(Fact. 44)
Traballos en centro social da Ramallosa
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3174)
Reparacións de fontanería en locais municipais
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3177)
Reparacións de fontanería en edificios municipais
UNION FENOSA
Enerxía para instalacións municipais
COPY ESTUDIO, S.L. (Fact. 012245)
Copias e materiais de oficina
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 57)
Obras en Fixó
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 56)
Obras en diferentes partes do concello
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 1862)
Obras en nave de Oza
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 1861)
Obra campo da festa de Sta. Eufemia
MAQUINARIAS OTERO, S.L.(Fact. 1860)
Alquiler de maquinaria para obras
GASOLEO DE CALEFACCION, S.L. (Fact. 6886)
Gasóleo para diferentes instalacións municipais
HEDEGASA, S.L.(Fact.79/03)
Bonobús terceira idade
ESPINA Y DELFIN, S.L. (Fact. S-00610)
Traballos de explotación, mantemento e conservación da EDAR de
Calo
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01187/03H)
Formigón para obras na Pedreira
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01609/03C)
Zahorra para polideportivo de Calo
COREGAL(Fact. S03/0357)
Servicio de recollida de papel e cartón, mes de outibro de 2003
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 1030253W)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. G-494)
Gasóleo para vehículos e instalacións municipais

Importe
380,65€
28,54€
1736,52€
6644,48€
1.114,76€
1.777,12€
4.112,20€
1902,40€
5304,68€
292,32€
7267,01€
2335,49€
421,35€
18,86€
4.060€
3.058,41€
499,61€
1031,75€
687,65€
7.574,31€
2232€
5706,91€

102,40€
367,40€
614,72€
109€
709,15€

Orde
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)
bv)

Proveedor e concepto
UNION FENOSA
Enerxía para instalacións municipais
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 20/2003)
Realización de mobles para centro social da Ramallosa
SEUR(Fact. 0005744)
Envío de documentos a diferentes organismos
BLANCO CUNS, S.L. (Fact.102/2003)
Obras en casa consistorial
CONREFU CONSTRUCCIONES, S.L. (Fact. 51/03)
Acondicionamento de lavadoiro en Feros
JOSE DOMINGUEZ FERNANDEZ(Fact. 209)
Materiais para centros médicos
INVERSIONES VEMEX, S.L. (Fact. 142003)
Desbroces en diferentes lugares do concello
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.(Fact. 572003)
Bacheos en diferentes lugares do concello
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.(Fact. 562003)
Limpeza de cunetas en diferentes lugares do concello
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Certif. nº 092003)
Saneamento en varios lugares do concello
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Certif. nº 082003)
Saneamento en varios lugares do concello
MANUEL VALIÑO CALO(Fact. A/2003217)
Materiais para obras
E.S. PONTEVEA(Fact. 0022318D)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA(Fact. 0022317D)
Gasóleo para vehículos municipais
FERRALLA DUFER, S.L. (Fact. 6944)
Materiais para obras municipais
CASA TALLON
Suscripción “La Voz de Galicia”, 4º trimestre 2003
DEPORTES CANEDA(Fact. 120A/03)
Materiais para departamento de deportes
OFISERVICE(Fact. 7070042578)
Materiais de oficina
OFISERVICE(Fact. 7070042579)
Materiais de oficina
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 61)
Consumicións roupeiro municipal
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 516/03)
Obras en diferentes lugares do concello
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 18)
Obras en colexio dos Tilos
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 19)
Obras en centros médicos
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2517)
Reparación de tractor municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2518)
Reparación furgoneta municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2519)
Reparación remolque municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2520)
Reparación de tractor municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2521)

Importe
26,12€
2378€
22,63€
424,04€
16.392,35€
20,76€
5841,71€
10972,03€
3736,56€
6012,45€
3739,55€
60,32€
63,35€
27€
12,76€
87,15€
68€
584,94€
302,76€
7,30€
7063,58€
946,47€
1467,93€
739,05€
1634,24€
31,78€
1904,17€
1027,77€

Orde
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)
cm)
cn)
cñ)
co)
cp)
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)
cv)
cx)
cz)
da)

Proveedor e concepto
Reparación furgoneta municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2522)
Reparación de furgoneta municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2523)
Reparación da formigoneira municipal
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 426)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 427)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 428)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 429)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 430)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 431)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 432)
Productos para colexio da Ramallosa
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 425)
Auga para escolas
CIBERTEO(Fact. 37/2003)
Reparacións en ordenadores da consistorial
CIBERTEO(Fact. 38/2003)
Materiais informáticos para policía local
CIBERTEO(Fact. 39/2003)
Instalación de programa en aula de informática
CIBERTEO(Fact. 40/2003)
Reparación de PC en casa consistorial
CIBERTEO(Fact. 41/2003)
Reparación e configuración de PC en casa consistorial
CIBERTEO(Fact. 42/2003)
Deseño de diplomas para departamento de deportes
CIBERTEO(Fact. 43/2003)
Mantemento de páxina web, agosto 2003.
CIBERTEO(Fact.44/2003)
Mantemento páxina web, setembro 2003
CIBERTEO(Fact. 45/2003)
Impartición de curso de informática de 20 horas
CIBERTEO(Fact. 46/2003)
Impartición de dous cursos de informática de 50 horas cada un
CIBERTEO(Fact. 47/2003)
Diplomas para cursos
CIBERTEO(Fact. 48/2003)
Materiais de informática
CIBERTEO(Fact. 49/2003)
Reparación de equipo informático
CIBERTEO(Fact. 50/2003)
Reparación de equipo de informática en casa consistorial
CIBERTEO(Fact. 51/2003)
Materiais de oficina para policía local
CIBERTEO(Fact. 52/2003)
Reparación de PC na casa consistorial
CIBERTEO(Fact. 53/2003)
PC para oficina técnica

Importe
42,92€
23,20€
213,50€
72,72€
8,59€
18,72€
45,48€
58,60€
29€
10,92€
417,60€
495,90€
175,16€
52,20€
313,20€
45,24€
1183,20€
1183,20€
835,20€
3828€
330,60€
2297,96€
191,40€
132,24€
13,92€
109,04€
3253,80€

Orde
db)
dc)
dd)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)
dn)

Proveedor e concepto
CIBERTEO(Fact. 54/2003)
Reinstalación e configuración de Pcs en casa consistorial
CIBERTEO(Fact. 55/2003)
Materiais informáticos para xulgado de paz
CIBERTEO(Fact. 56/2003)
Materiais de informática
CIBERTEO(Fact. 57/2003)
Mantemento da páxina web, mes de outubro 2003
EMPRESA SEOANE, S.L.(Fact. 347/03)
Bonobús 3ª Idade, mes de outubro
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 356/03)
Servicio para ASPAMITE, mes de outubro
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 357/03)
Viaxes con escolas
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact. FV035270)
Materiais electrónicos
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact. FV035269)
Materiais electrónicos
ACIBRO, S.L. (Fact. 3-2989)
Gasóleo para instalacións municipais
ASCENSORES ENOR(Fact. 794.205)
Mantemento de ascensor de centro sociocultural da Ramallosa
NOGAL RIOSAN, S.L. (Fact. D-2693)
Recollida de cans, mes de outubro

Importe
294,64€
180,96€
221,56€
1183,20€
225,80€
2366,50€
482,30€
80€
35€
1675,88€
274,36€
434,62€

3.- CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENCIAS DE OBRA.----------------------Dada conta do escrito de D. JESUS SOUTO CARLIN, en representación de de “BAHIA
INMOBILIARIA GALLEGA, S.L.”, Nº 2.757, de data 12/11/2003, no que solicita o cambio de
titularidade da licencia de obra nº 74/03, que lle fora concedida pola Comisión de Goberno en
sesión de data 13/05/03, para construcción dun edificio de 5 vivendas adosadas, en Ramallosa,
parroquia de Lucí, a nome de JESO, S.L., a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concede-lo cambio que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licencia.------------------------------------------------------------------------------4.- LICENCIA DE APERTURA.----------------------------------------------------------------a) Visto o expediente tramitado a instancia de Dª Mª ANGELES MOSQUERA NEIRA,
que solicita licencia de apertura para o establecemento dunha PERRUQUERIA, en Solláns, nº
61, baixo, parroquia de Calo, deste Concello.-------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases de réxime local, do 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, en
consoancia coa correspondente ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais correspondentes, sen o que a licencia non
surtirá ningún efecto.------------------------------------------------------------------------------------------b) Visto o expediente tramitado a instancia de Dª SILVIA SANGIAO JUNCAL, que
solicita licencia de apertura, para o establecemento dun ESTANCO, en Cacheiras, Residencia
Na Ribeira, Bloque III, deste Concello.--------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases de réxime local, do 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en

materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, en
consoancia coa correspondente ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais correspondentes, sen o que a licencia non
surtirá ningún efecto.------------------------------------------------------------------------------------------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.----------------------Dada conta do escrito de D. JULIO FIDALGO VEGA, como administrador de
“FIDALGO VEGA JULIO 000284936C S.L.N.E.”, titular do arrendamento da finca sita en
Galanas, dedicada a Mesón Restaurante, Nº 2756, de data 12/11/2003, no que expón que o
establecemento dedicado a MESON RESTAURANTE (AS VIÑAS), situado no lugar de
Galanas, parroquia de Calo, pasa a ser rexido por D. JAIME LOPEZ MOSQUERA, polo que
solicita o cambio de titularidade, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda concede-lo
cambio que se solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a
primitiva licencia.---------------------------------------------------------------------------------------------6.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.---------------------------------------------------------------a) Dada conta de escrito de D. JESUS CASTRO PUENTE, en representación de
“TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. “, nº 2405 de data 25-09-03, no que solicita
que lle sexa devolta a fianza que, mediante aval do Banco Atlántico ten depositada como
garantía definitiva da obra “Afirmado de pistas en Luou”, por importe de 1.686,33 Euros, a
Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a devolución da antedita fianza,
por considerar que o expediente cumpre tódolos requisitos legalmente establecidos e que non se
presentaron reclamacións na súa contra.-------------------------------------------------------------------7.- SOLICITUDE DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL.-------------------------a) Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda de emerxencia social a D. Mario Taibo Suárez, para a compra de
cociña e campana extractora, por un importe total de 402 Euros.--------------------------------------b) Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda de emerxencia social a Dª. Marisela Lli Albert, para a compra de
alimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
vinte minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario acctal.
que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE GOBERNO QUE TIVO
LUGAR O DÍA 24 DE NOVEMBRO DE 2003.-------------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vinte e catro
de novembro de dous mil tres.-----------------------Sendo as dezanove horas, e baixo a
SEÑORES ASISTENTES:
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U.
Alcalde-Presidente:
Blanco
Martínez, reuniuse en primeira
D. Armando U. Blanco Martínez.
convocatoria a Comisión de Goberno, coa
Concelleiros:
asistencia dos seis membros que a compoñen e
D. Antonio Castroagudín Valladares
que se citan na marxe, a fin de levar a cabo a
D. Manuel R. Cajaraville Campos
sesión ordinaria convocada para este día.----------D. Juan B. Aller Suárez
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Manuel Mata Iglesias
D. Jesús Naveira Vázquez.---------------------------D. Ramón Cea Ferreiro
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte ------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Proveedor e concepto
SEGUROS MALLO
Seguro de responsabilidade civil Romaría de S. Martiño
SOGAMA(Fact. 2003/3123)
Tratamento dos RSU, mes de outubro
GESTETNER(Fact. 7076712)
Reparación de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
CORREOS
Facturación da correspondencia municipal, mes de outubro 2003
MUNDOCOPY(Fact. 12.875)
Materiais de oficina
VSM CANON(Fact. ST/009746)
Materiais de oficina para xulgado de paz
AMBULANCIAS COMPOSTELA(Fact. 91-A/03)
Servicio de ambulancias Romaría S. Martiño

Importe
227,04€
10.013,30€
72,16€
33,48€
49,48€
36,07€
2,57€
499,36€
269,58€
76,40€
300€

Orde
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)

Proveedor e concepto
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01254/03H)
Formigón para obra en Fornelos-Rarís
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01255/03H)
Formigón para obra en Vilar de Calo
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01694/03C)
Materiais para obras en Francos-Calo
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01695/03C)
Materiais para obras en Fornelos
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01696/03C)
Zahorra para obras en Calo
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01697/03C)
Zahorra para obras en Calo
PARROQUIA DE S. FRANCISCO DE ASIS(Fact. 2003-3)
Parte proporcional mantemento aula de lectura e escola infantil
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 380/03)
Servicios a Santiago co colexio da Ramallosa
TRAPSA(Fact. 531)
Bonobús 3ª Idade
TRAPSA(Fact. 584)
Bonobús 3ª Idade
VIDRIERAS COMPOSTELA(Fact. 851)
Obras en colexios
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A890)
Materiais para obras
TELEFONICA
Recibo de teléfono policía local
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Recibo de fax da policía local
TELEFONICA
Recibo de fax do centro médico de Reis
TOPODEX(Fact. 174)
Levantamento topográfico en Vilar de Calo
GALICON(Fact.63/03)
Materiais de oficina
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 22)
Obras en instalacións municipais
MELLA CALVO, S.L. (Fact. 9512)
Materiais para obras e transporte
MELLA CALVO, S.L. (Fact. 9513)
Materiais para obras e transporte
MELLA CALVO, S.L. (Fact. 9514)
Materiais para obras e transporte
MELLA CALVO, S.L. (Fact. 9515)
Materiais para obras e transporte

Importe
409,64€
98,83€
714,46€
330,21€
709,35€
37,85€
1.398,77€
604,38€
368,88€
636€
2579,77€
482€
78,23€
31,74€
149,39€
162,52€
93,34€
580€
93,96€
5.951,58€
4.908,37€
333,27€
503,09€
3.180,26€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-----------------------------------------------------

a) A Dª PILAR PENIDO LOPEZ, en nome de “MAHIA INMOBILIARIA, S.L.”, para a
construcción de tres edificios de sotarrego para garaxes e rochos, planta baixa, dúas plantas,
dúas plantas altas e baixo cuberta, para 56 vivendas en total(19+19+18 vivendas) nas parcelas 5
e 6 que corresponden coas A.R. 6 e A.R. 7, do Plan Parcial SAUR-2 “AS GALANAS”,
parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos arquitectos D. Francisco Otero Méndez e
D. Fco. Javier Amenedo Ansede, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------- A licencia é para a contrucción de tres edificios cun total de 56 vivendas, compostos
por sotarrego para garaxes e rochos, planta baixa, dúas plantas, dúas plantas altas e baixo
cuberta con 18 trasteiros e unha vivenda no bloque 6, 19 trasteiros e unha vivenda no bloque 5 e
19 trasteiros e unha vivenda no bloque 7. Prazas de garaxe en sotarregos con 22 prazas no
bloque 5, 19 no bloque 6 e 22 no bloque 7.----------------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Darase cumprimento ó Decreto-Lei 1/1998 e Decreto 279/1999, sobre infraestructuras
comúns nos edificios referidas ás telecomunicacións, executándose de acordo cos proxectos
redactados por D. Julio Pérez Formoso.-------------------------------------------------------------------- Dará cumprimento ós compromisos referidos ós artigos 40 e 41 do Regulamento de
Xestión Urbanística.-------------------------------------------------------------------------------------------- Farase unha redistribución das prazas de garaxe na fronte da rúa, con motivo da
modificaión da entrada desde a vía pública ós garaxes, de xeito que non altere o número de
prazas de aparcamento do Plan Parcial e Proxecto de Urbanización.----------------------------------- Presentarase previamente garantía legal respecto ó 100 % do custo das obras de
urbanización, executando simultaneamente as obras de construcción e urbanización de acordo
co establecido na Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do medio rural de Galicia,
no Regulamento de Planeamento e nas Normas Subsidiarias do concello de Teo.------------------- A porta de entrada ós trasteiros do baixo cuberta será tipo RF-60.--------------------------b) A MIGUEL IGLESIAS VILLAR,en nome de “CONSTRUCCIONES IGLESIAS
MERA, S.L. “, para a construción de 4 vivendas unifamiliares pareadas en Balcaide, parroquia
de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a
presentación de nomeamento de técnico director de execución material.------------------------------ Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada.------------------------------------------------------ Aportará aval polo importe das obras de urbanización indicadas na memoria
presentada.------------------------------------------------------------------------------------------------------- O cerre da parcela coincidirá coa aliñación oficial do planeamento.------------------------- Conectarase coa rede existente de saneamento e auga potable, segundo as condicións
técnicas sinaladas pola compañía adxudicataria.----------------------------------------------------------c) A D. MANUEL FRANCISCO SALGADO FERREIRO, para a construcción dunha
vivenda unifamiliar en Bouñou, parroquia de S. Miguel de Rarís, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Iván Mosquera Fuembuena, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Presentará escrito de cesións obrigatorias.-------------------------------------------------------

- Garantirá a conexión dos servicios urbanísticos no momento da súa existencia,
segundo a Lei 9/2002.----------------------------------------------------------------------------------------d) A D. JOSE MANUEL GUERRA CALVELO, para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Reboredo, parroquia de Bamonde, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Antonio Sabucedo Costa, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado.----------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a conexión dos servicios urbanísticos no momento da súa existencia,
segundo a Lei 9/2002.----------------------------------------------------------------------------------------e) A D. MANUEL BLANCO CUNS, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Vilanova, parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio
Sabucedo Costa, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002, debendo conecta-la rede de saneamento e auga potable coa rede municipal
existente na zona.----------------------------------------------------------------------------------------------f) A D. JOSE MARIA FARIÑA PEREZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar
en Rúa de Francos, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo
Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------g) A D. MANUEL BALUJA FRANQUEIRA, para a construcción dun edificio
comercial en Ameneiro, parroquia de Calo, segundo proxector edactado polo arquitecto D.
Antonio Sabucedo Costa, correspondente á licencia nº 99/02, concedida a “Val de Matelo,
S.L.”, en Comisión de Goberno de 26/02/02, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a
presentación de nomeamento de técnico director de execución material.------------------------------ Manteranse as condicións da licencia referente a vías públicas e normativas sectoriais,
debendo garantirse a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada e informada polo servicio de conservación e
expotación do Ministerio de fomento nº 1496 de data 21/6/01.-----------------------------------------Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución,
mantendo as condicións técnicas da memoria presenatda para a licencia 99/02.------------------- Formalizará as cesións dos espacios públicos de viais, segundo o artigo 180.3 do
Regulamento de Xestión Urbanística, urbanizados segundo a memoria de urbanización
presentada, de acordo coas indicacións do Concello, instalando unha arqueta para a instalación
de telecomunicacións.------------------------------------------------------------------------------------------ Conectará a rede de saneamento e de auga potable coa rede municipal, no punto e coas
condicións técnicas que indique a compañía adxudicataria Aquagest.--------------------------------- Aportará escrito de compromiso referido ós artigos 40 e 41 do Regulamento de Xestión
Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Respectarase a franxa de protección de canles de 5,00 mts ó regato existente e contará
coa autorización do organismo autónomo “Augas de Galicia”.-----------------------------------------

h) A D. JOAQUIN ALONSO MONTENEGRO, en representación de “RETEGAL,
S.A.”, para instalación dun reemisor de TV en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto técnico redactado por D. Victor M. López Puga e “Gaia Solucións Ambientais”,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre residuos
e medidas correctoras.----------------------------------------------------------------------------------------i) A D. JOSE ALEN RAMOS, para obras de retellado da cuberta da edificación situada
en Agoso, parroquia de Oza, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
Protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c9 da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.:”A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que vaian levar a cabo”.------------------------------------------------------------------------l) A D. MANUEL CALVIÑO CASAS, para acondicionamento de local para “café-barcervexería ”, en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por D.
Jesúa Guillén rodríguez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
correctoras.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Para a evacuación de fumes e gases procedentes da instalación deberase contar cun
shunt independente ó do resto do edificio, e o conducto de evacuación deberá supera-la
cumbreira do edificio.------------------------------------------------------------------------------------------ A expulsión ó exterir do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os
viandantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Condiciónase a que de acordo coa Lei 10/1998, e 10/1997 e a Orde MAM304/2002 de
8 de febreiro pola que se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista
europea de residuos, xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida selectiva de
lixo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ll) A D. MANUEL B. PAZOS FESTA, para instalación dun depósito de GLP de 2450 l,
en Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado por D. Antonio Miño Penal,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado, instalando na zona delimitada de solo
urbano URTA das NNSS municipais.---------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
correctoras.------------------------------------------------------------------------------------------------------

m) A Dª MARIA TROITIÑO GARCIA, para instalación dun depósito aéreo de GLP de
4.000 l, en Vilar de Calo, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D.
Salvador Alba Fernández, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
correctoras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------n) A “CENTRO RESIDENCIAL O CASTRO, S.L.”, para instalación dun depósito de
GLP de 4000 l, aéreo, en O Castro, Mouromorto, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico
redactado por D. José Miguel Pérez Real, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
correctoras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------ñ) A “REPSOL BUTANO, S.A.”, para instalación dun depósito de GLP de 4880 l,
aéreo, en Ameneiro, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D. José Miguel
Pérez Real, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
correctoras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------o) A “REPSOL BUTANO, S.A.”, en nome de Hermanos Conde Rivera, para instalación
dun depósito de GLP de 4000 l, aéreo, en Pontevea, (“Ponte pequena”), parroquia de Reis,
segundo proxecto técnico redactado por D. José Miguel Pérez Real, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
correctoras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------p) A Dª CELSA BARREIRO GARCIA, para segregación dun trozo de finca para
anexionar no mesmo acto á finca colindante sonbre as fincas nº 35 e 32 de Ramallosa, parroquia
de Lucí, debendo realiza-la segregación de acordo co proxecto presentado e a segregación e
agrupación no mesmo acto, para regularización das fincas urbanas.----------------------------------4.- CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.--Tamén por unanimidade, a Comisión de
Goberno acordou aproba-las seguintes certificacións de obras:----------------------------------------a) Certificación UNICA da obra “Abastecemento en Rarís”, incluida no “Plan de Obras
e Servicios(POS 2003)”, asinada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe
de trinta e cinco mil novecentos oitenta e sete euros con trinta e catro céntimos.-------------------b)Certificación UNICA da obra “Saneamento abastecemento en Fontenlo-Campos”,
incluida no “Plan de Obras e Servicios(POS 2003)”, asinada polo enxeñeiro D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez, por importe de corenta e nove mil cento cincuenta e nove con trinta e oito
céntimos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------5.-LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.--------------------------------------------a) Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a “EIRAS DUARTE S.C.“, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN,

para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, situada na Pedra, finca nº 561-2, parroquia
de Recesende, segundo obras executadas en base á licencia municipal de data 02-04-2001, salvo
o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do
imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------------------------b) Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. LINO DOMINGUEZ MIGUEZ, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, situada en Vilar de Calo,
parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licencia municipal de data 08-01-2002,
salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do
imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------------------------c) Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. MANUEL AMARELLE GARCIA, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, situada en Vilar de Calo,
parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licencia municipal de data 10-06-1999,
salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do
imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------------------------6.-LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.----------------------------Visto o expediente tramitado a instancia de “LA REVOLUCION DEL MUEBLE, S.L.”,
que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a
“TENDA DE VENDA DE MOBLES Ó POR MENOR”, no lugar de Cacheiras(Urb. Las
Palomas-Baixo) , parroquia de Cacheiras deste concello.-----------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Comisión de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.- Dada conta de
escrito de Dª Mª DEL PILAR DOMINGUEZ FERNANDEZ, en represenatción de
“GUARDERIA DE TEO, S.C.”, nº 2.892 de data 19-11-03, no que expón que pasa a rexe-lo
establecemento dedicado a escola infantil, situada na Rúa Ameneiro, 2º A-P.2-2º Esq., do lugar
de Os Tilos, do que era titular D. José Luis Bao Rodríguez, polo que solicita o cambio de
titularidade do citado establecemento, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións
baixo as que foi concedida a primitiva licencia.----------------------------------------------------------8.- LICENCIA DE VADO.-----------------------------------------------------------------------a) Visto o escrito de D. MANUEL CASTIÑEIRAS MONTERO, nº 2804, de data
17/11/2003, no que solicita licencia para instalar un sinal de vado permanente diante da entrada
do garaxe, situado en As Galanas, parroquia de Calo, a Comisión de Goberno, por unanimidade,
acorda concederlle a licencia que solicita, debendo aboa-las taxas corresponentes, que ascenden
á cantidade de tres euros anuais, sen o que esta licencia non surtirá ningún efecto.-----------------9.- SOLICITUDE DE AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL.--------------------------

a) Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Carmen Otero Cajade, para a compra
dunhas gafas para o seu fillo, por un importe total de 61,25 Euros.-----------------------------------b)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda de emerxencia social a D. Belkheir Rahhou, para a compra de
alimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.-------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade dos asistentes,
acorda concederlle a axuda no fogar a D. MANUEL PARAJO IGLESIAS, debendo aporta-lo
solicitante a cantidade de 28,85 Euros/mes para o citado fin.-------------------------------------------11.-SOLICITUDE
DE
TARXETA DE
ESTACIONAMENTO
PARA
MINUSVÁLIDOS.-------------------------------------------------------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. José Manuel Bouzón Castelao,
non debendo aporta-lo solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------12.- REALIZACIÓN DE OBRADOIROS DE AUTOESTIMA E DESENVOLVEMENTO PERSOAL PARA MULLERES.---------------------------------------------------------Visto o proxecto presentado polo departamento de servicios sociais deste concello, para
a realización duns obradoiros de “Autoestima e Desenvolvemento persoal para mulleres”, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aproba-lo presuposto de dita actividade, que
ascende á cantidade de 1.239,60 Euros.--------------------------------------------------------------------13.- REALIZACION DE XORNADA INFORMATIVA NO DÍA MUNDIAL
CONTRA A VIOLENCIA DE XENERO.--------------------------------------------------------------Visto o proxecto presentado polo departamento de servicios sociais deste concello, para
a realización dunha xornada informativa no Día Mundial contra a violencia de xénero, a
Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aproba-lo presuposto de dita actividade, que
ascende á cantidade de 450,75 Euros.----------------------------------------------------------------------14.-ACORDO RELATIVO Á SOLICITUDE DE LICENCIA PARA A
INSTALACIÓN DUNHA PLANTA DE RECICLAXE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION E DEMOLICION, A SITUAR NO LUGAR DE CORNIDE-CALO.VISTA a solicitude formulada por D. Santiago Caldelas Duarte, en nome e
representación da empresa Galicorte, S.L., de solicitude de licencia para a instalación dunha planta de
Reciclaxe de Residuos da Construcción e Demolición, a situar no lugar de Comide, parroquia de Calo.---VISTO o resultado da exposición pública, na que se presentaron as alegacións que se indican: --------- Día 10110/03, Camilo Carballal, S.L., opoñéndose á instalación en base ós dereitos de
Concesión Mineira da que son titulares.---------------------------------------------------------- Día 10/10/03, veciños do lugar de Comide, opoñéndose á instalación, en base ós
requisitos establecidos pola Lei 9/2002, de Ordenación do Territorio e Protección do Medio Rural
de Galicia, por canto se pretende levar a cabo a instalación a menos de 1.000 metros
do núcleo de poboación, que a construcción pretendida sitúase no punto de unión de dúas

estradas, que soportarían un incremento do tráfico de máis de 40 camións diarios, e
que admitirá residuos de alta perigosidade, (contaminación de acuíferos).----------------- Día 10/10103, veciños do lugar de Mouromorto, alegando que está a 750 metros do lugar no
que se pretende a instalación da planta, considerando que vulnera a Lei 1/1995, de
Protección Ambiental.----------------------------------------------------------------------------- Día 13/10/03, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, presentando
dous escritos de alegacións de carácter xeral, (legais, medioambientais e técnicas).------ Día 14/10/03, María Jesús Castro Rivas, da Casa Grande de Comide, opoñéndose á
instalación.-------------------------------------------------------------------------------------------- Día 16/10/03, Sociedade de Cazadores de Teo, opoñéndose á instalación.----------------- Día 16/10/03, Veciños de Texexe, presentando escrito de alegacións opoñéndose
á instalación.------------------------------------------------------------------------------------------ Día 16/10103, dos veciños de Osebe, Casalonga, Pedreira e Vilaverde, manifestando
que teñen nas proximidade do lugar no que se pretende a instalación unha captación de augas que os
abastece de auga potable e que podería verse contaminada pola actividade. --------------------------- Día 24/10/03, Dirección Xeral de Turismo, emite informe interesando reubicación
da industria.------------------------------------------------------------------------------------------VISTO o informe do Arquitecto Técnico Municipal, no que se pón de manifesto a
normativa de aplicación e as competencias para a autorización dende o punto de vista
urbanístico, que está suxeita ó informe previo e vinculante da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivenda.-------------------------------------------------------------------VISTO o estado procedemental do expediente, a Comisión de Gobemo considera que debe emitir
INFORME DESFAVORABLE, remitindo o expediente completo ó órgano competente da Comunidade
Autónoma para que emita o preceptivo informe.------------------------------------------------------15.-ADXUDICACION DA RECOLLIDA SELECTIVA DOS RESIDUOS
URBANOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------Vistos os presupostos presentados, a Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda
adxudicar a recollida selectiva de residuos urbanos(vidro, envases lixeiros, papel e cartón) á
empresa “COREGAL, S.L.”, así como facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para a firma do
correspondente convenio.-------------------------------------------------------------------------------------

16.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinteúnha horas e
cincuenta minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DA COMISIÓN DE
GOBERNO QUE TIVO LUGAR O DÍA 15 DE DECEMBRO DE 2003.-----------------------Na casa do concello de Teo, a quince de decembro
de dous mil tres.-----------------------------------------Sendo as dez horas, e baixo a presidencia
SEÑORES ASISTENTES:
do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
Alcalde-Presidente:
reuniuse en primeira convocatoria a Comisión de
D. Armando U. Blanco Martínez.
Goberno, coa asistencia dos seis membros que a
Concelleiros:
compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Antonio Castroagudín Valladares
cabo a sesión extraordinaria urxente convocada
D. Manuel R. Cajaraville Campos
para este día.---------------------------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Manuel Mata Iglesias
D. Jesús Naveira Vázquez.----------------------------D. Ramón Cea Ferreiro
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Jesús Naveira Vázquez.
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Comisión de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e que
se rexistre no libro correspondente.-------------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Comisión de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)

Proveedor e concepto
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact.555/03)
Traballos realizados no Camiño Portugués, consistentes en limpeza de
camiño, bacheo en asfalto e aportación de zahorra en formación de base

Importe
8.999,98€

3.- LICENCIAS DE OBRA.-Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Comisión
de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo
de terceiro, as seguintes licencias de obras:---------------------------------------------------------------a) A D. SANTIAGO TARRIO IGLESIAS, para construcción dun galpón de usos
auxiliares da vivenda situada en Xermeade, parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase mínimo 3 metros a lindeiros e 8 metros ó eixe da pista pública.---------- A altura máxima será de 2,20 metros.------------------------------------------------------------ A pendente máxima da cuberta será de 40º.----------------------------------------------------- As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra e outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.----------------------------------------------------------------------------

- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, de
Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, para harmonizar coa paisaxe.---b)A D. JAIME ALONSO SANTORO, para retellado de vivenda de 138 m/2 na finca nº
58 de dos Verxeles, parroquia de Oza, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.----------------------------------------- Darase cumprimento das condicións das ordenanzas do Plan Parcial Pego-Portoameiro.
c) A Dª MARINA RIVAS CARBIA, para retellado de vivenda de 108 m/2 na finca nº
426 de Mallos, parroquia de Teo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protecció do medio rural e ambiental.------------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, de
Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, para harmonizar coa paisaxe.---d) A D. CLAUDIO BLANCO QUINTANA, para reparación de tellado e adecentamento
de fachadas de 140 m/2 en Vilar do Medio, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protecció do medio rural e ambiental.------------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, de
Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, para harmonizar coa paisaxe.---e) A Dª NATALIA CARRO CAJARAVILLE, para retellado de cuberta de vivenda de
12x12 metros en Mosteiro, parroquia de Lampai,debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protecció do medio rural e ambiental.------------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, de
Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, para harmonizar coa paisaxe.----

f) A D. JAIME BLANCO PAZOS, para canalización subterránea de augas en 600
metros lineais desde Vilela a Pazos, parroquia de Rarís, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contará coas autorizacións previas correspondentes segundo a lexislación vixente e en
concreto pola Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.------ Instalarase a tubería a unha profundidade mínima de 80 centímetros polo borde exterior
das vías públicas, para evitar roturas polas máquinas de obras públicas do concello.---------------- Repoñerá o pavimento e borde das pistas en perfectas condicións.-------------------------g) A “PROMOTORA DE HOSTELERIA GALEGA, S.L.”, para acondicionamento de
equipos de aire acondicionado en Montouto, parroquia de Cacheiras, debendo realiza-las obras
en condicións axeitadas de seguridade e sen que afecten ás estructuras das edificacións.----------h) A D. JOSE ANTONIO DUARTE, para construcción de rampa de entrada de
formigón de 5 metros na finca nº 79 de Regoufe, “Porto Salgueiro”, parroquia de Luou, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- A rampa executarase ó mesmo nivel da pista nun tramo de 5 metros medidos desde o
centro da pista pública.---------------------------------------------------------------------------------------- Instalará unha tubería de 40 cm de diámetro mínimo e que sexa suficiete para dar paso
ás augas pluviais, situando esta canalización a unha distancia de 4,50 metros medidos desde o
eixe da vía pública.--------------------------------------------------------------------------------------------- Contará coa autorización previa de “Augas de Galicia”.-------------------------------------i) A D. JOSE MARIA PEREZ SESMONDE, para construcción de rampa de entrada de
formigón de 3,50 metros na finca nº 80 de Regoufe, “Porto Salgueiro”, parroquia de Luou,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- A rampa construirase ó mesmo nivel da pista nun tramo de 5 metros medidos desde o
centro da pista pública.---------------------------------------------------------------------------------------- Instalará unha tubería de 40 cms de diámetro mínimo e que sexa suficiente para dar
paso ás augas pluviais, situando esta canalización a unha distancia de 4,50 metros medidos
desde o eixe da vía.--------------------------------------------------------------------------------------------- Contará coa autorización previa de “Augas de Galicia”.-------------------------------------l) A Dª VICTORIA HORTENSIA CORTIZO MIRAS, para a segregación da finca nº
339 de concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende, situada en Feros, parroquia de
Cacheiras, segundo proxecto redactado por D. Santiago Alomnso Barral, debendo realizar a
segregación de acordo co proxecto presentado, debendo materializar as cesións obrigatorias
correspondentes no momento da solicitude de licencia de obras.--------------------------------------ll)A Dª PILAR GARABATO ESTEVEZ, para segregación da finca situada en Vilar de
Arriba, nº 416 do Plano de Concentración Parcelaria da parroquia de Oza, debendo realiza-la
segregación de acordo co proxecto presentado.-----------------------------------------------------------m) PRÓRROGA DE LICENCIA.- A D. JESUS GONZALEZ-CRIADO PEREZ, para
finalización das obras con licencia de data 23/05/2000, de obras de construcciónde vivenda
unifamiliar en Póboa, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:

- Axustarase ás mesmas condicións da licencia concedida, adaptando as obras ás
condicións da nova Lei 9/2002, referente a materiais e adaptación ó medio ambiente segundo o
artigo 104 desta Lei.-------------------------------------------------------------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo oa rtigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------n) PRÓRROGA DE LICENCIA.- A Dª MATILDE MÍGUEZ MANTIÑÁN, para
finalización das obras con licencia de data 18/07/98, de obras menores para adecentamento de
fachadas e arranxo do tellado da vivenda situada en Francos, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.----------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.---------------------------------------------------------------------------------

4.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as once horas e quince
minutos horas, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
acctal. que certifico.
O ALCALDE,
O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 8 DE XANEIRO DE 2004.----------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a oito de
xaneiro de dous mil catro.-----------------------------Sendo as dezanove horas, e baixo a
SEÑORES ASISTENTES:
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Alcalde-Presidente:
Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a
D. Armando U. Blanco Martínez.
Xunta de Goberno Local, coa asistencia dos seis
Concelleiros:
membros que a compoñen e que se citan na marxe,
D. Antonio Castroagudín Valladares
a fin de levar a cabo a sesión ordinaria convocada
D. Manuel R. Cajaraville Campos
para este día.---------------------------------------------D. Manuel Mata Iglesias
Asiste o Secretario acctal. da corporación,
D. Juan B. Aller Suárez
D.
Jesús
Naveira Vázquez.----------------------------D. Ramón Cea Ferreiro
Antes de entrar na orde do día, o Sr.
Secretario:
Alcalde dá conta do Decreto da Alcaldía de data
D. Jesús Naveira Vázquez.
dous de xaneiro de dous mil catro, que copiado
literalmente, di o que segue:”A Lei 57/2003, de 16
de decembro, de medidas para a modernización do goberno local, modifica a organizción
municipal, procedendo á creación da Xunta de Goberno Local, que substitúe á Comisión de
goberno, manténdose as características desta última en canto á preceptividade, composición e
competencias, (agás nos casos previstos no título X, que non é de aplicación a este municipio).=
De tal xeito, esta Alcaldía, en uso das competencias que lle son propias, adopta os seguintes
acordos:=1º.- Nomear membros da Xunta de Goberno Local ós integrantes da extinta Comisión
de Goberno: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Cajaraville Campos, D. Manuel
Mata Iglesias, D. Juan Bautista Aller, D. Ramón cea Ferreiro.= 2º.- Ratificar ós Tenentes de
Alcalde nos seus cargos, segundo o acordado en Decreto de 30 de xuño de 2003.=3º.- Dar conta
deste Decreto ó Pleno da Corporación na primeira sesión que celebre.”.-----------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte -------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e
que se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)

Proveedor e concepto
EL CORREO GALLEGO(Fact. P313.171)
Anuncio Festa S. Martiño
MANUEL RODRIGUEZ CORES(Fact. B/4633)
Forno para beneficiario de emerxencia social
HORACIO GUILLERMO VAZQUEZ
Impartición de curso de Protocolo, novembro 2003

Importe
349,16€
320€
1860€

Orde
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)

Proveedor e concepto
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 177)
Construcción de xogos e obras en diferentes parques infantís municipais
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 63)
Consumicións charla de nutrición e seguridade alimentaria
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.(Fact. 523/03)
Desbroces en Teo e Vaamonde
COMERCIAL AGRIVAMA, S.L. (Fact. 4880)
Reparación desbrozadora e tractor municipais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0327)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0329)
Servicios co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0332)
Servicios co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0335)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
SUPERVISION Y CONTROL, S.A.(Fact. 151203000029119)
I.T.V. furgoneta municipal
CEMIGA(Fact. 23-000000276)
Mantemento fotocopiadora casa consistorial
VIPROGA(Fact. 26003)
Vixilancia Festa de S. Martiño
SANTIAGA MARTIN HERNANDEZ(Fact. 3B)
Aperitivo Festa da Hispanidade
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais
MARKDIS, S.L. (Fact. B4923)
Materiais de oficina
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y CATASTRALES, S.L.(Fact. 09/03)
Traballos de atención ó público, ano 2003
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. 59)
Tramitacións catastro de rútica, mes de outubro 2003
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. 60)
Tramitacións catastro de rústica, mes de novembro 2003
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. 61)
Tramitacións catastro de rústica, mes de decembro 2003
EMPRESA SEOANE, S.L.(Fact. 393/03)
Servicios de autobús
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 394/03)
Bonobús 3ª idade, mes de novembro 2003
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 395/03)
Servicio para ASPAMITE, mes de novembro 2003
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 29/03C)
Certificación nº UN da obra “Acondicionamento en Xirimbao”
LUIS MOREIRA MATOS(Fact. 12/11)
Informe finca en Rarís
HEDEGASA, S.L. (Fact. 90/03)
Bonobús 3ª idade
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01307/03H)
Formigón para obra en Faramello
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01779/03C)
Pedra para obra en Fornelos
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01308/03H)
Formigón para obra en Fornelos
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01780/03C)

Importe
5382,40€
55,65€
12800,11€
881,12€
10€
28€
30€
75€
46,50€
60,12€
754€
755,04€
995,88€
287,60€
2091,48€
153,38€
153,38€
153,38€
289,38€
247,92€
2057,82€
30269,21€
294€
1740€
395,32€
120,98€
1160,64€
1490,81€

Orde
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)

az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)

Proveedor e concepto
Pedra e zahorra para obra en Calo
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3188)
Reparacións en diferentes locais municipais
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/3186)
Obras e reparacións en locais municipais e escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 434)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 435)
Productos para colexio da Ramallosa
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 436)
Productos para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 437)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 438)
Productos para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 439)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 440)
Productos para roupeiro municipal
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 203)
Bonobús, mes de novembro 2003
ASPAMITE
Cestas de bebé
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. G-541)
Gasóleo para vehículos municipais
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 919)
Materiais para obras municipais
ESPINA Y DELFIN, S.L. (Fact. S-00693)
Traballos de explotación, mantemento e conservación da EDAR de
Calo, mes de novembro 2003
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 148/03)
Colocación de tubos no Aido-Luou
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 149/03)
Bacheos en diferentes lugares do concello
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 1030310W)
Gasóleo para vehículos municipais
GASOLEO CALEFACCION, S.L. (Fact. 7737)
Gasóleo calefacción
EL CORREO GALLEGO, S.L. (Fact. P 313.775)
Publicación de anuncio
COPY ESTUDIO, S.L. (Fact. 012434)
Fotocopias
CORZAN, S.L. (Fact. 04/001742/A)
Productos de limpeza
TELEFONICA
Pago de recibo da consistorial
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Fact. 582003)
Obras en diferentes partes do concello
INVERSIONES VEMEX, S.L. (Fact. 162003)
Desbroces en diferentes lugares do concello
INSA, S.L. (Fact. 679/03)
Desratización
SEUR(Fact. 0006394)
Envío de documentación
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 10013625)

Importe
4837,76€
11401,40€
88,92€
135,36€
28,08€
86,38€
18,42€
71,37€
19,33€
464€
150€
635,84€
1048,96€
5706,91€

1791,33€
7024,87€
90€
2238€
111,55€
24,01€
416,76€
1401,28€
1301,06€
2912,89€
176,32€
6,91€
393,24€

Orde
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)

cg)
ch)
ci)
cl)
cll)

cm)
cn)

co)
cp)

Proveedor e concepto
Traballos administrativos para o concello
MULTIOCIO(Fact. A/393)
Materiais para piscinas municipais
ASCENSORES ENOR(Fact. 799.120)
Mantemento ascensor centro sociocultural da Ramallosa
COREGAL(Fact. S03/0405)
Recolida de papel e cartón, mes de novembro 2003
CEMIGA(Fact. 024-000000025)
Reparación fotocopidora da casa consistorial
FERRETERIA-DROGUERIA TEO AMATE(Fact. 297/A)
Productos de limpeza
FERRETERIA-DROGUERIA TEO AMATE(Fact. 304/A)
Materiais para obras
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO S.L. (Fact. FV036341)
Productos electrónicos
MANUEL VALIÑO CALO(Fact. A/2003249)
Materiais para obras
E.S. PONTEVEA, S.L. (Fact. 0022339D)
Gasóleo para vehículos municipais
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 50)
Obras en Fornelos-Rarís
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0348)
Viaxe co seu taxi para departamento de servicios sociais
GAS GALICIA(Fact. HH30089532)
Gas para polideportivo dos Tilos
CEMIGA(Fact. 024-000000032)
Toner para fotocopiadora municipal
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L. (Fact. 2760/03)
Materiais de oficina
OFISERVICE(Fact. 7070043811)
Materiais de oficina
CORREOS(Fact. C030221419)
Franqueo de correspondencia municipal, mes de novembro 2003
ASOCIACION LILITH(Fact. 85)
Impartición de obradoiro de autoestima e desenvolvemento persoal para
mulleres
SOGAMA(Fact. 2003/3318)
Tratamento dos RSU, mes de novembro 2003
INFANTILANDIA(Fact. 169)
Parque infantil para Lampai(5-12-03)
AQUAGEST(Fact. 234-20/3F)
Obras en Faramello
TRAPSA(Fact. 631)
Bonobús 3ª Idade
COMITE TECNICO GALLEGO DE ARBITROS DE FUTBOL(Fact.
2016)
Arbitraxe partido de fútbol
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 40)
Iluminación local sociocultural para charla de COGAMI
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 41)
Mantemento equipo de son e iluminación, local sociocultural, charla
Día Ïnternacional da Non Violencia contra a Muller
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 44)
Iluminación local sociocultural para festival de Nadal do C.P.R.A.
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 45)

Importe
1522,85€
274,36€
556,77€
146,17€
330,25€
143,73€
35€
53,89€
30€
3786,24€
30€
118,46€
81,20€
140,88€
151,26€
478,44€
1239,60€

8693,27€
900€
453,33€
597,84€

30,26€
382,20€
382,80€

522,88€
1220,05€

Orde
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)
cv)
cx)
cz)
da)
db)
dc)
dd)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)
dn)
do)
dp)
dq)
dr)
ds)
dt)

Proveedor e concepto
Dereitos proxeccións Nadal
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 46)
Instalación eléctrica de belén no colexio da Ramallosa
EXA(Fact. 015/03)
Detalles protocolarios para “II certame de Corais Concello de Teo”
EXA(Fact. 014/03)
Camisetas para “Trofeo de fútbol 2003”
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 23)
Traballos de carpintería no colexio dos Tilos
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 24)
Traballos de carpintería no colexio da Ramallosa
RESTAURANTE LOS ROBLES(Fact. 03/384)
Clausura Trofeo de fútbol Concello de Teo
MARQUIMAN, S.L. (Fact. 103069)
Materiais para departamento de obras
ENRIQUE PAISAL
Actuación musical colexio dos Tilos, convenio coa Deputación Prov.
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 973)
Materiais para obras
AMELIA GOMEZ FURELOS
Material de limpeza Centro Médico de Calo, 3º Trimestre
AMELIA GOMEZ FURELOS
Material de limpeza Centro Médico de Calo, 4º Trimestre
GALICON(Fact. 121/03)
Materiais de oficina
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 64)
Consumicións equipo de Concentración Parcelaria
ASPAMITE
Cestas bebé
TELEFONICA
Recibo teléfono policía local
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Recibo fax centro médico de Pontevea
TELEFONICA
Recibo fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de teléfono policía local
TELEFONICA
Recibo teléfono da consistorial
RESTAURANTE-XAMONERIA A COVA(Fact. 6233)
Pinchos “II Certame de Corais Concello de Teo”
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 247)
Bonobús mes de decembro 2003
UNION FENOSA
Enerxía piscina dos Tilos
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 443/2003)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA, S.L.(Fact. 444/03)
Materiais de oficina
RESTAURANTE MONCHO PETEIRO(Fact. 01653)
Comidas tribunal oposición aux-admtvo.
DEPUTACION PROVINCIAL
Tasa anuncios B.O.P.

Importe
348€
330,60€
939,60€
1567,15€
1014,47€
1123,50€
318,49€
660€
247,96€
440€
594€
134,44€
57,55€
300€
60,77€
149,39€
61,91€
29,82€
96,71€
1139,17€
910€
405€
210,54€
307,78€
27,89€
472€
13,92€

Orde
du)
dv)
dx)
dz)
ea)
eb)
ec)
ed)
ee)
ef)
eg)
eh)
ei)
el)
ell)
em)
en)
eñ)
eo)
ep)
eq)
er)
es)
et)
eu)
ev)
ex)
ez)

Proveedor e concepto
DEPUTACION PROVINCIAL
Tasa anuncios B.O.P.
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0109)
Viaxe co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0108)
Viaxe co seu taxi para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/209)
Productos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/198)
Productos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2003/232)
Productos para departamento de servicios sociais
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 1-10015108)
Traballos administrativos para o concello
DEPORTES CANEDA(Fact. 140A/03)
Trofeo para competición deportiva municipal
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 55703)
Saneamento e abastecemento en diferentes lugares do concello
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 2295)
Alquiler de materiais para obras
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 2296)
Alquiler de materiais e maquinaria para obras
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 2297)
Alquiler de maquinaria para obras
MARCOS SANMARTIN MONTES(Fact. 0012/2003)
Prestación de servicios nas piscinas dos Tilos e Luou, mes de setembro
YESOS CAMPOS, S.L. (Fact. 195)
Traballos realizados na consistorial
CARLOS OTERO CAJARAVILLE
Pago de suplido billete de bus
UNION FENOSA
Enerxía depuradora de Francos
UNION FENOSA
Enerxía para diferentes lugares do concello
TRAPSA(Fact. 633)
Bonobús 3ª Idade
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0111)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
INSA, S.L.(Fact. 750/03)
Desratización
SONDEOS GUERRA(Fact. 90)
Obras en Reis
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 66)
Obras en Rarís
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 67)
Obras en Fontenlo
LIBRERIA LA COPIA
Regalos para Certame de Postais de Nadal
HOTEL CONGRESO(Fact. 93418)

Importe
114,84€
28€
15€
105,03€
66€
231,10€
295,80€
45€
6453,07€
49,68€
28,20€
39,17€
576,26€
433,84€
194,88€
5656,76€
213,33€
25,06€
2284,14€
285,09€
267,12€
15€
176,32€
4934,64€
35987,34€
49159,38€
132,92€
3839,52€

Orde
fa)
fb)
fc)
fd)
fe)
ff)
fg)
fh)
fi)
fl)
fll)
fm)
fn)
fñ)
fo)
fp)
fq)
fr)
fs)
ft)
fu)
fv)
fx)

fz)
ga)
gb)

Proveedor e concepto
Comida de Nadal do Concello
RADIO OBRADOIRO(Fact. R 301.588)
Emisión de programa radiofónico
EXCLUSIVAS VILA(Fact. 2323)
Cuota contrato anual sistema de alarma
EL CORREO GALLEGO(Fact. P 314.947)
Anuncio
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais
DISPREX, S.L. (Fact. 04/VC/00062)
Materiais para cabalgata de Reis
EXA(Fact. 001/04)
Detalles protocolarios para bodas civís
EL COREEO GALLEGO(Fact. P 315.090)
Anuncio
CARPINTERIA DE ALUMINIOS GALICIA, S.L. (Fact. 0300051)
Obras en colexio dos Tilos
TITERES CACHIRULO, S.L. (Fact. 82)
Representación día 29-12-03
UNION FENOSA
Enerxía para edificios municipais
COPY ESTUDIO, S.L. (Fact. 012598)
Fotocopias
INFANTILANDIA (Fact. 188)
Colocación de parque infantil Cabalgata de Reis
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 64)
Obras en Cobas
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 63)
Obras en campo da festa de Teo e en Fixó
HEDEGASA, S.L. (Fact. 97/03)
Bonobús 3ª Idade
GASOLEO CALEFACCION, S.L. (Fact. 8955)
Gasóleo para instalacións municipais
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L.(Fact. A 993)
Materiais para departamento de obras
PALCOS-CARPAS E ALUMBRADOS MANOLO(Fact. 1)
Montaxe escenario colexio da Ramallosa
TELEFONICA
Recibo de móbil municipal
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 005)
Proxección de películas Nadal
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 004)
Colocación de equipo de son , iluminación, etc., para Cabalgata de Reis
ILUMINACIONNES SOUTO, S.L. (Fact. 003)
Colocación de iluminación de Nadal
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 002)
Colocación de grupo electróxeno, etc. , para obra de teatro en local
sociocultural
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 048)
Megafonía Festival de Nadal do colexio da Ramallosa
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 049)
Mantemento equipo de iluminación e son para Certame de Corais
CONSTRUCCIONES R.F. FERNANDEZ, S.L. (Fact. 64)
Obras en pista de Casalonga a Osebe

Importe
348,59€
191,72€
249,40€
854,88€
168,86€
245,92€
279,56€
477,90€
900€
32,10€
135,81€
900€
2714,40€
2018,40€
1820€
5843,50€
29,67€
383,45€
69,60€
3480€
1624€
5925,98€
488,02€

836,61€
487,20€
957€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Xunta
Local de Goberno, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A “CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, S.L.”, para a segregación de finca e
construcción de seis vivendas unifamiliares adosadas en Ameneiro, finca “Leiras”, parroquia de
Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. José Sanchidrián Peregil, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- A segregación farase segundo o proxecto presentado.----------------------------------------- As vivendas construiranse de acordo co proxecto presentado.-------------------------------- Presentará previamente escrito de cesions obrigatorias.--------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada, e conectando as redes de saneamento, auga e
electricidade segundo as compañías adxudicatarias dos servicios públicos municipais.----------- Aportará aval por importe de 1.062,07 Euros, para responder polas obras de
urbanización pendentes de execución.----------------------------------------------------------------------b) A Dª CARMEN ALDREY PIÑEIRO, para construcción dunha vivenda unifamiliar
en Nespereira, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo
Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.---------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JAIME JORGE MIRÁS, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Solláns, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo
Costa, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a
presentación de xustificante de nomeamento de técnico director de execución material das
obras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentará escrito de cesións obrigatorias.-------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.---------------------------------------------------------------------------------------------d) A D.M. HOSSEIN KESHAVERZ MANESH, para a rehabilitación de vivenda
unifamiliar en Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto polo arquitecto D. M. Hossein
Keshavartz, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a
presentación de nomeamento de técnico director de execución material.------------------------------ Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar.---- Conectarase coa rede existente de saneamento e auga potable, segundo as condicións
técnicas sinaladas pola compañía adxudicataria.---------------------------------------------------------e) A D. ANTONIO ROUCO PUENTE, para obras de acondicionamento interior da
vivenda de 60 m/2, en Tarrío, parroquia de Recesende, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para

toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.----------------------------------------f) A Dª LOURDES MATALOBOS GONZALEZ, para acondicionamento de local
situado en Urbanización “Na Ribeira”, parroquia de Cacheiras, para actividade de centro de
ensino, producción e venda de artesanía cerámica, segundo proxecto redactado por D. Julio
Vázquez Suárez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:----------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Dará cumprimento das condicións da Consellería de Medio Ambiente para o
expediente MA962A 2003/001109-1 de data 16 de decembro de 2003.------------------------------g)A D. ROBERTO SEIJO CAEIRO E OUTRO, para acondicionamento de local situado
en Urbanización “Los Rosales”, en montouto, parroquia de Cacheiras, para actividade de
cafetería, segundo proxecto técnico redactado por D. Jesús E. Guillén Rodríguez, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.----------------------------------- Executarase de acordo co proxecto e anexos presentados.------------------------------------ Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, indicadas no
informe de data 16 de decembro de 2003, debendo comproba-las condicións acústicas mediante
inspección de empresa ou entidade homologada, instalará un shunt independente do resto do
edificio debendo supera-la cumbreira do edificio, e cumprirá o resto das condicións sobre
eliminación e xestión de residuos.--------------------------------------------------------------------------h) A D. ANTONIO PERNAS ROSENDE, para ampliación de cuberto de almacén de
leña ata 30 m2, na finca nº 436-2 de Pontevea, parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Retranqueará un mínimo de 3 metros a lindeiros e á distancia mínima regulamentaria
da estrada C-541.----------------------------------------------------------------------------------------------- A pendente máxima da cuberta será de 40º.----------------------------------------------------- As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar, e utilizarán para a sús edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado, e
con cores acordes co medio rural.---------------------------------------------------------------------------i) A D. FRANCISCO DURO REGUEIRO, para reparación de cuberta de 20 m/2 na
edificación existente en Rúa de Francos, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------l) A D. JOSE CAAMAÑO MIGUEZ, para retellado de cuberta da edificación de 28 m/2,
apertura dun oco para ventá, situada na finca nº 575 de Carballal, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------

- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.----------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------ll)A D. MANUEL RAMA MOREIRA, para retellado da cuberta da edificación de 150
m/2 e encintado de fachadas, situada na finca nº 1 de Balcaide, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento estricto da autorización do Ministerio de Fomento,
correspondente ó expediente L.550-59/2003.-------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.----------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------m) A D. JOSE BALUJA PRIETO, para construcción de cerre de finca con bloques e tela
metálica, de 251,40 metros lineais, nas fincas nº 20 e 21 de Rivas, parroquia de Oza, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Contará coa autorización previa de Estructuras Agrarias en base ó Decreto 198/1999 do
25 de xuño, polo que se declara de utilidade pública e urxente execución a Concentración
Parcelaria da zona de Oza, Teo, Bamonde e Vilariño.---------------------------------------------------- O cerre estará retranqueado a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista
pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002, revestindo e
pintando os bloques que pretende instalar.----------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m(artigo 33.i).---------------------------------- En cumprimento da Lei 9/2002, empregaranse materiais tradicionais propios do medio
rural onde se localiza, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de
fábrica, agás que sexan revestidos e pintados.------------------------------------------------------------n) A D. DONATO CARBALLAL MIGUEZ, para construcción dun cerramento de 40
metros lineais, na finca nº 1567 situada en Ameneiro, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- O cerre situarase a uha distancia mínima de 5 m ó eixe da pista pública.------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da lei 9/2002, empregando
materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o emprego de bloques
de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e pintados.------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m(artigo 33.i).----------------------------------ñ) A D. JUAN JOSE BERNARDEZ DOMINGUEZ, para construcción dun cerramento
de 26 metros lineais, na finca situada en Sixto, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las

obras
ás
seguintes
condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m ó eixe da pista pública, situando a
base do mesmo a igual cota que o pavimento actual da pista.------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002, revestindo e
pintando os bloques que pretende instalar.----------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m(artigo 33.i).----------------------------------- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan revestidos e
pintados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------o) A D. SANTIAGO VILARIÑO PULIAN, para construcción dun cerramento,
presentando proxecto técnico redactado por D. Javier García Castelo, na finca situada en Pite,
parroquia de Lucí, debendo axusta-las obars ás seguintes condicións:--------------------------------- As obras executaranse de acordo co proxecto técnico presentado, utilizando materiais
de acabado segundo o artigo 104 da lei 9/2002.----------------------------------------------------------- Empregaranse materiais tradicionais do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fará a cesión de terreos destinados a viais, segundo o artigo 171 da Lei 9/2002.---------p) A D. FRANCISCO PAZ NOGUEIRA, para construcción dun cerre de 15x19 m con
dúas riladas de bloque e tela forrada en plástico, na parcela O-2, nº 21 da rúa B da Urbanización
S. Sadurniño, debendo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:--------------------------- O cerre que da fronte á vía pública deberá ter un zócalo de pedra natural de 50
centímetros de altura e reixa ou malla metálica ata non máis de 2 metros, pintada ou lacada en
blanco. Os esquinais e xambas das cancelas serán de pedra natural ou formigón visto.-----------q) A Dª MARIA OLIVA DAISY GARCIA RODRIGUEZ, para construcción dun
cerramento de 275,95 metrso lineais, na finca situada en Reboredo, parroquia de Bamonde,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m ó eixe da pista pública, situando a
base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.--------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramento en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m(artigo 33.i).----------------------------------------- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.-----------------------------------------------------------------------------------------r) A Dª Mª CARMEN OTILIA SANCHEZ, para ampliación dun cerre existente, ata
unha altura de 1,50 m e 28 metros lineis, con bloques de formigón, en “Agro Bello”, Sebe nº 8,
parroquia de Cacheiras, debeno axusta-las obras ás seguintes condicións:---------------------------- O cerre retranquearase a unha distancia mínima de 5 m ó eixe da pista pública.---------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002, revestindo e
pintando os bloques que pretende instalar.----------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m(artigo 33.i).-----------------------------------

- En cumprimento da Lei 9/2002, empregaranse materiais tradicionais propios do medio
rural onde se localiza, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de
fábrica agás que sexan revestidos e pintados.-------------------------------------------------------------s) A D. MANUEL BLANCO CUNS, para parcelación da finca nº 436 situada en
Bustelo, parroquia de Luou, debendo realiza-la segregación de acordo co proxecto presentado,
redactado polo técnico D. Antonio Sabucedo Costa, debendo materializa-las cesións para
ampliación de viais de acordo co artigo 171 da Lei 9/2002, no momento de solicita-la licencia
de edificación.--------------------------------------------------------------------------------------------------t) A D. SEVERINO RIVADULLA SONEIRA, para segregación de finca nº 1040 e 1039
do plano de Concentración Parcelaria da parroquia de Calo, situada en Socastro, debendo
realiza-la segregación de acordo co proxecto presentado, redactado por “Rivadulla Arquitectos
S.L.” .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------u) A Dª Mª LUISA ALFONSO BELLAGONA, para parcelación de finca procedente da
agrupación das fincas nº 64 e 65 do plano de Concentración Parcelaria da parroquia de
Cacheiras, situadas en Cobas, debendo realiza-la segregación de acordo co proxecto presentado,
redactado polo técnico d. Antonio I. González Gil, debendo materializa-las cesións para
ampliación de viais de acordo co artigo 171 da Lei 9/2002, no momento de soliita-la licencia de
edificación, sinalando que a edificabilidade das parcelas se computa actualmente sobre a
superficie bruta da parcela incluida dentro da ordenanza de núcleo tradicional e a ocupación
máxima é sobre a parcela neta.------------------------------------------------------------------------------4.-LICENCIAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.--------------------------------------------a) Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. CARLOS VILARES PEREZ, a LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACION para
a edificación destinada a edificio de 22 vivendas,(Residencial O Corgo), situada en Cacheiras,
parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base a licencia municipal de data
03-05-01, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------b)Vistos os informes técnicos e demais documentos obrantes no expediente, acórdase
conceder a D. JOSE ANTONIO PRESAS SOUTO, a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACION para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, situada en Sto. Domingo,
parroquia de Calo, segundo obras executadas en base a licencia municipal de data 05-11-98,
salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da liquidación do
imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.-------------------------5.-CERTIFICACIÓN DE OBRAS.------------------------------------------------------------Tamén por unanimidade, a Xunta Local de Goberno acordou aproba-la seguinte
certificación de obras:---------------------------------------------------------------------------------------a) Certificación da obra "Acondicionamento en Xirimbao”, incluida no “Plan XXI de
Turismo de Natureza 2002”, redactada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por
importe de trinta mil douscentos sesenta e nove euros con vinte e un céntimos.-------------------6.- DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.--------------------------------------------------------------a) Dada conta de escrito de D. Jesús Castro Puente, en representación de
“TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. “, nº 2.608, de data 22-10-03, no que solicita
que lle sexan devoltan as fianzas que, mediante avais do Banco Atlántico ten depositadas por
importe de 976,76 e 1.196,88 Euros, como garantías definitivas, respectivamente, das obras

"Saneamento en Fontenlo(Teo)” e “Acondicionamento e afirmado de pistas en Tribaldes e
Saneamento en Teo”, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda a
devolución das anteditas fianzas, por considerar que os expedientes cumpren tódolos requisitos
legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.----------------------b) Dada conta de escrito de D. Jesús Castro Puente, en representación de
“TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. “, nº 2.781, de data 13-11-03, no que solicita
que lle sexan devoltas as fianzas que, mediante avais do Banco Atlántico ten depositadas por
importe de 1.622,26 e 996,23 Euros, como garantías definitivas, respectivamente, das obras
“construcción aceras en Calo”, e "Acondicionamento de acceso e entorno no mirador de Lampai
para Turismo da Natureza”, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade dos asistentes, acorda
a devolución das anteditas fianzas, por considerar que os expedientes cumpren tódolos
requisitos legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.---------7.- LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS.-------------------------a) Visto o expediente tramitado a instancia de Dª Mª MONSERRAT CEREIJO GAGO,
que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento dedicado a
PERRUQUERIA-ESTETICA, no lugar de Cacheiras(Urb. Los Rosales, Baixo C-Local 5),
parroquia de Cacheiras deste concello.---------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Xunta Local de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b)Visto o expediente tramitado a instancia de Dª Mª DEL CARMEN PAMPIN
GONZALEZ, que solicita a regulamentaria licencia para abrir ó público un establecemento
dedicado a PAPELERÍA, no lugar de Cacheiras(Urb. Los Rosales, Baixo C-Local 6), parroquia
de Cacheiras deste concello.---------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Xunta Local de Goberno, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases do Réxime Local, de 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consoancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concede-la licencia que se solicita, así
como aproba-la liquidación das taxas municipais que figura no expediente, o importe da cal
deberá ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún
efecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.---------------------a) Dada conta de escrito de D. JOSÉ VARELA ROIS, nº 21 de data 08-01-2004, no que
expón que pasa a rexe-lo establecemento dedicado a Café-Bar, situado en As Galanas-Calo, do
que é propietario D. Gumersindo Peteiro Sánchez, e para o que se concedera, pola Comisión de
Goberno en sesión de 14/05/02, cambio de titularidade a nome de “Rosario Montero Cancela y
otro S.C.”, polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a Xunta Local
de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que solicita, debendo
suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.-------------------

b) Dada conta de escrito de D.RAMON ALONSO SABURIDO, en representación de
“CAFES SABURIDO, S.L.”, nº 3024 de data 04-12-03, no que expón que pasa a rexe-lo
establecemento dedicado a Industria de torrefacción de café, situado en
Cacheiras(Montouto-nave 5), parroquia de Cacheiras, do que é era titular Ramón Alonso
Saburido e Hijo, S.C., polo que solicita o cambio de titularidade do citado establecemento, a
Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda concederlle o cambio de titularidade que
solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva
licencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Neste momento abandona a sala o Sr. Cea Ferreiro.-------------------------------------------9.- RENUNCIA A LICENCIA DE TITULARIDADE DUNHA LICENCIA DE
AUTO-TAXI E CONCESIÓN DE LICENCIA.------------------------------------------------------Vista a instancia suscrita por D. Ramón Cea Ferreiro, nº 3.083 de data 13-12-03,
solicitando a renuncia á titularidade dunha praza de auto-turismo, en favor do seu conductor
asalariado, D. ALVARO ALONSO BEIROA, por non permitirlle as súas circunstancias
persoais e, á súa vez, encamiñar a súa actividade laboral a outra distinta da de taxi, que
mermaría, no seu caso, unha adecuada prestación do servicio, a Xunta Local de Goberno, vistas
as circunstancias expostas, acorda aceptar a renuncia solicitada, e conceder a D. Álvaro Alonso
Beiroa a licencia que solicita.--------------------------------------------------------------------------------Neste momento volve a entrar o Sr. Cea Ferreiro.-----------------------------------------------10.-AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL.-------------------------------------------------a) Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a D. Benedicto Carrillo González, para sufraga-los
gastos de alimentación.---------------------------------------------------------------------------------------b) Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Ramona Sampedro Vidal, para sufraga-los gastos
de aluguer, alimentación e pago de comedor escolar da súa filla.--------------------------------------c)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Mª Milagros Mourelle Blanco, para sufraga-los
gastos de axuda de comedor escolar da súa filla.---------------------------------------------------------d)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Consuelo García Vázquez, para sufraga-los
gastos de axuda de compra de alimentos.------------------------------------------------------------------e)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Dorinda Espiñeira Fernández, para sufraga-los
gastos de axuda de compra de alimentos.-------------------------------------------------------------------

11.-SOLICITUDE
DE
TARXETA DE
ESTACIONAMENTO
PARA
MINUSVÁLIDOS.-------------------------------------------------------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Joaquín Arenas Iglesias, non
debendo aporta-lo solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------b)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª. Aurora Mª Neira Lata, non
debendo aporta-la solicitante ningunha cantidade para o citado fin.------------------------------------

12.-APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRAS DE INFRAVIVENDA.---a) Vista a documentación incluida no expediente do proxecto “Rehabilitación da
vivenda de Dª Clotilde Pereira Vázquez, Florida- Rarís, Teo”, a Xunta Local de Goberno, por
unanimidade, acorda aproba-la certificación final de obra, asinada polo arquitecto D. Néstor
Otero Rando, posto que se axusta ás obras realizadas.---------------------------------------------------b)Vista a documentación incluida no expediente do proxecto “Rehabilitación da vivenda
de Dª Filomena Míguez Míguez, Texexe-Calo, Teo”, a Xunta Local de Goberno, por
unanimidade, acorda aproba-la certificación final de obra, asinada polo arquitecto D. Néstor
Otero Rando, posto que se axusta ás obras realizadas.---------------------------------------------------c)Vista a documentación incluida no expediente do proxecto “Rehabilitación da vivenda
de Dª Manuela Isabel Brea Alvarez, Carballal-Calo, Teo”, a Xunta Local de Goberno, por
unanimidade, acorda aproba-la certificación final de obra, asinada polo arquitecto D. Néstor
Otero Rando, posto que se axusta ás obras realizadas.---------------------------------------------------d)Vista a documentación incluida no expediente do proxecto “Rehabilitación da vivenda
de D. Jorge Fernández Guerra, Coto-Vaamonde, Teo”, a Xunta Local de Goberno, por
unanimidade, acorda aproba-la certificación final de obra, asinada polo arquitecto D. Néstor
Otero Rando, posto que se axusta ás obras realizadas.---------------------------------------------------13.- PUBLICACIÓN FITUR 2004.-------------------------------------------------------------A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda a inserción dunhas páxinas
publicitarias na publicación que se edita con motivo da Feira Internacional de Turismo(FITUR),
por importe de 1.051,77 Euros.-------------------------------------------------------------------------------

14.- MODIFICACIÓN CONTRATO PARA A REDACCION DO P.X.O.M.---------Sendo preciso proceder á modificación do contrato en vigor para a execución dos
traballos de redacción do P.X.O.M., cofinanciados pola Xunta de Galicia, para adaptar a
documentación ás prescripcións da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:----1º.- Aprobar os Pregos de Prescripcións Técnicas segundo o modelo remitido pola
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, adaptados á nova normativa
urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------------

2º.- Aprobar a modificación do contrato en vigor coa empresa “Oficina de Planeamento,
S.L.” que, por mor da adaptación, experimenta un incremento de 45.193,69 Euros, que se suman
ós 189.090,42 Euros, pendentes de facturar no contrato anterior.--------------------------------------3º.- Ó documento contractual motivado por esta modificación unirase ó Prego de
Prescripcións Técnicas, que formará parte integerante do novo contrato.-----------------------------

15.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte e tres horas e
dez minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o Secretario
accidental que certifico.
O ALCALDE,

O SECRETARIO ACCTAL.,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
QUE TIVO LUGAR O DÍA 23 DE XANEIRO DE 2004.-------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vinte e tres
de xaneiro de dous mil catro.--------------------------Sendo as dezanove horas, e baixo a
SEÑORES ASISTENTES:
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Alcalde-Presidente:
Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a
D. Armando U. Blanco Martínez.
Xunta de Goberno Local, coa asistencia dos seis
Concelleiros:
membros que a compoñen e que se citan na marxe,
D. Antonio Castroagudín Valladares
a fin de levar a cabo a sesión extraordinaria
D. Manuel R. Cajaraville Campos
convocada para este día.-------------------------------D. Manuel Mata Iglesias
Asiste o adxunto a Secretaría da
D. Juan B. Aller Suárez
corporación,
D. Luis Nieto Lago.--------------------D. Ramón Cea Ferreiro
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Luis Nieto Lago
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e
que se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

l)
m)

Proveedor e concepto
PIROTECNIA CALO, S.L.(Fact. F00002)
Fogos para Cabalgata de Reis
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 591)
Gasóleo para vehículos municipais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00007/04C)
Materiais para obras en Calo
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00008/04C)
Materiais para obras en Recesende
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 01938/03C)
Materiais para obras na Pedra
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 1030355W)
Gasóleo para vehículos municipais
EL CORREO GALLEGO(Fact. P316.003)
Anuncio
EL CORREO GALLEGO(Fact. P315.502)
Anuncio
ESPINA Y DELFIN S.L.(Fact. S-00749)
Traballos de explotación, mantemento e conservación EDAR de Calo,
mes de decembro 2003
DEPORTES CANEDA(Fact. 102A/03)
Materiais para departamento de deportes
DEPORTES CANEDA(Fact. 131A/03)

Importe
160€
732€
142,77€
58,68€
47,77€
64€
104,40€
279,56€
5706,91€

560€
2020,81€

Orde
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)

Proveedor e concepto
Materiais para departamento de deportes
DEPORTES CANEDA(Fact. 128A/03)
Materiais para departamento de deportes
SEUR(Fact.0007046)
Envío de documentos
THYSSENKRUPP ELEVADORES(Fact. 5.166.013)
Mantemento de ascensor
CAMPOSA, S.L. (Fact. 33)
Materiais para obras
FERRETERIA-DROGUERIA TEO AMATE(Fact. 319/A)
Productos para diferentes departamentos
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 2333)
Alquiler de maquinaria
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 2334)
Alquiler de maquinaria
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 2335)
Alquiler de maquinaria
OFISERVICE(Fact. 7070044960)
Materiais de oficina
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 423/03)
Bonobús 3ª Idade, mes de decembro
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 428/03)
Servicio ASPAMITE, mes de decembro
EXA(Fact. 003/04)
Realización talleres de Nadal, materiais e monitores
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 443)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 444)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 445)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 446)
Alimentos para deparatamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 447)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 448)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 449)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 450)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 451)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 452)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 453)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 454)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 455)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 456)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 457)
Auga para festival de corais

Importe
537€
20,94€
328,72€
398,11€
97,73€
320,16€
312,92€
469,43€
151,26€
221,36€
1440,48€
1854€
30,04€
154,20€
91,33€
99,54€
281,97€
93,24€
73,66€
119,76€
94,60€
36,75€
137,92€
164,39€
59,23€
31,68€
82,50€

Orde
aq)

Proveedor e concepto
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 458)
Cestas de Nadal para departamento de servicios sociais

Importe
450€

3.-LICENCIA DE SEGREGACIÓN.- Vistos os informes obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e
sen prexuizo de terceiro, a seguinte licencia de segregación:-------------------------------------------a) A D. MODESTO FUENTES GUILLÍN, para segregación da finca nº 348 do plano de
concentración parcelaria de S. Miguel de Rarís, debendo efectuar a segregación de acordo coa
documentación técnica presentada, a efectos de valoración e abono de parte da mencionada
finca, ocupada por un vial de carácter público.-----------------------------------------------------------4.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Ó INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO.Vista a resolución do 26 de novembro de 2003, pola que se convocan axudas ás
corporacións locais para o funcionamento e mantemento das súas oficinas de información ós
consumidores para o ano 2004, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda a solicitude
de dita axuda, por importe de 1051,01 Euros.-----------------------------------------------------------5.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e vinte
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o adxunto a Secretaría
que certifico.
O ALCALDE,

O ADXUNTO A SECRETARÍA,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA SUPLETORIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 28 DE XANEIRO DE 2004.-------------------------------Na casa do concello de Teo, a vinte e oito
de xaneiro de dous mil catro.-------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Sendo as dezanove horas, e baixo a presidencia do Sr.
Alcalde-Presidente:
Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse en
D. Armando U. Blanco Martínez.
primeira convocatoria a Xunta de Goberno Local, coa
Concelleiros:
asistencia dos seis membros que a compoñen e que se
D. Antonio Castroagudín
citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión ordinaria
Valladares
supletoria convocada para este día.-----------------------D. Manuel R. Cajaraville Campos
Asiste o adxunto a Secretaría da corporación, D. Luis
D. Manuel Mata Iglesias
Nieto Lago.---------------------------------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de
D. Ramón Cea Ferreiro
seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
Secretario:
incluídos na seguinte ---------------------------------------D. Luis Nieto Lago
ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e
que se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------2.-COLOCACIÓN DUN CENTRO DE TRANSFORMACION DE UNION
FENOSA.------------------------------------------------------------------------------------------------------Visto o informe do técnico municipal e demais documentación obrante no expediente,
acórdase autorizar a UNION FENOSA, para colocación dun centro de transformación
prefabricado LMT, CT, RBT(SGD: 531303070001) nunha parcela municipal, no lugar de
Texexe, parroquia de Calo, segundo as condicións descritas no informe técnico municipal:------O centro de transformación debería situarse no extremo posterior da propiedade e a unha
distancia de 5,00 m ó eixe das pistas públicas, evitando que divida o fronte da finca onde se
pretende implantar. A liña a construir situarase na parte máis exterior da pista e contará coas
autorizacións sectoriais correspondentes. Contará coa autorización de Estructuras Agrarias, por
estar a pista en proceso de concentración parcelaria.-----------------------------------------------------Construirase a unha profundidade suficiente para que non moleste ás posibles
canalizacións de saneamento, auga potable e augas pluviais.-------------------------------------------3.-APROBACION INICIAL PROXECTO DE MODIFICACION PUNTUAL
PLAN PARCIAL SAUR-2.--------------------------------------------------------------------------------A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acordou a aprobación inicial do proxecto
de Modificación Puntual do Plan Parcial do sector SAUR-2 As Galanas, presentado pola
entidade Mahía Inmobiliaria, S.L.-------------------------------------------------------------------------O que se somete ó trámite de información pública, significando que durante o plazo dun
mes, contado a partir do día seguinte a aquel en que se produza a última das publicacións que
se inserirán no Diario Oficial de Galicia e en dous dos xornais de maior circulación da
provincia, poderase examinar o mencionado proxecto de modificación puntual do plan parcial

nas dependencias do Concello de Teo, e presentar, se é o caso, as alegacións oportunas, de
conformidade co establecido no artigo 86.1° b) da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.------------------------------------Simultaneamente notificaráselles individualmente a tódolos propietarios dos terreos
afectados.------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL.-------------------------------------------------a) Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a D. Valeriano Gaspar Guillín, para sufraga-los gastos
de alimentación, pago de luz, auga e teléfono.------------------------------------------------------------b)Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a D. Juan Mª Pujals Olive, para sufraga-los gastos de
alimentación e de desprazamento, sempre e cando se presenten os xustificantes.-------------------5.- PAGO DANOS EN VEHÍCULO.-----------------------------------------------------------Visto o informe da policía local e demais documentación obrante no expediente, a Xunta
de Goberno Local, por unanimidade, acorda o pago de 287,66 euros, correspondentes á
reparación do vehículo de D. Francisco Gabriel Barreiro Brea, dos desperfectos ocasionados na
estrada de Casal, parroquia de Calo.------------------------------------------------------------------------6.- COMPRA DE FOTOCOPIADORA.-------------------------------------------------------Vistos os presupostos presentados, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda
a compra dunha fotocopiadora para a casa consistorial á empresa “La Tecla”, por importe de
6820 Euros(IVE incluido).------------------------------------------------------------------------------------

7.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte horas e trinta
minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o adxunto a Secretaría
que certifico.
O ALCALDE,

O ADXUNTO A SECRETARÍA,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 11 DE FEBREIRO DE 2004.-------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a once de
febreiro de dous mil catro.----------------------------Sendo as dezanove horas, e baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U.
Blanco Martínez, reuniuse en primeira
convocatoria a Xunta de Goberno Local, coa
asistencia dos seis membros que a compoñen e
que se citan na marxe, a fin de levar a cabo a
sesión ordinaria convocada para este día.----------Asiste o adxunto a Secretaría da
corporación, D. Luis Nieto Lago.-------------------Antes de entrar na orde do día, o Sr.
Secretario advirte dun erro de transcripción na
acta da sesión do día 15-12-03, na que non se copiou a votación da urxencia da sesión. Así, o
punto 1 debe dicir “1.- DECLARACIÓN DE URXENCIA.- O Sr. Alcalde manifesta que os
membros da Comisión de Goberno debe votar a urxencia pola que se convocou esta sesión.-----A Comisión de Goberno, por unanimidade dos seis membros, acorda declarar de
urxencia a sesión .”--------------------------------------------------------------------------------------------Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose de seguido a coñecemento e
resolución dos asuntos incluídos na seguinte -------------------------------------------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Manuel Mata Iglesias
D. Juan B. Aller Suárez
D. Ramón Cea Ferreiro
Secretario:
D. Luis Nieto Lago

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O Sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretario di que no punto seis ”Compra de fotocopiadora”, onde di “... por
importe de 6820 Euros(IVE incluido)”, debe dicir “... por importe de 6820 Euros (IVE non
incluido)”.------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Secretario manifesta que na Xunta de Goberno Local do día 28-01-04, no punto
terceiro, “Aprobación inicial proxecto de modificación puntual Plan Parcial SAUR-2”, omitiuse
un parágrafo, ó que agora se dá lectura, polo que o acordo queda redactado como segue.”A
Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acordou a aprobación inicial do proxecto de
Modificación Puntual do Plan Parcial do sector SAUR-2 As Galanas, presentado pola entidade
Mahía Inmobiliaria, S.L.-------------------------------------------------------------------------------------O que se somete ó trámite de información pública, significando que durante o plazo dun
mes, contado a partir do día seguinte a aquel en que se produza a última das publicacións que
se inserirán no Diario Oficial de Galicia e en dous dos xornais de maior circulación da
provincia, poderase examinar o mencionado proxecto de modificación puntual do plan parcial
nas dependencias do Concello de Teo, e presentar, se é o caso, as alegacións oportunas, de
conformidade co establecido no artigo 86.1° b) da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.------------------------------------O texto modificado quedará como reza: No apartado 4, do artigo 14 onde di “Usos.
Permítese unicamente o uso de vivenda”, cambiaríase pola seguinte redacción. “Usos.

Permítese o uso de vivenda, así como o de oficinas, despachos, xestión e administración na súa
primeira categoría, excluindo o uso de sotarregos e semisotarregos”. No primeiro parágrafo do
apartado 5 do artigo 16, onde di: “En tódalas áreas comerciais, a altura máxima será de baixo e
unha planta equivalente a 7,50 metros de altura máxima”, cambiarase polo seguinte texto: “En
tódalas áreas comerciais a altura máxima será de baixo máis dúas plantas equivalente a 9,50
metros de altura máxima”.------------------------------------------------------------------------------------Simultaneamente notificaráselles individualmente a tódolos propietarios dos terreos
afectados.------------------------------------------------------------------------------------------------------A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aprobar as anteditas modificacións
á acta, e que se rexistre no libro correspondente.---------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Proveedor e concepto
SEÑALIZACIONES D.L.C., S.L. (Fact. 2003/1130)
Sinais para estradas municipais
E.S. PONTEVEA(0022378D)
Gasóleo para vehículos municipais
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA(Fact. 041002118)
Suscripción ó B.O.E., ano 2004
FARMACIA ANA PRIETO BERTOLEZ
Medicamentos para servicios sociais
SOGAMA(Fact. 2003/3651)
Tratamento dos RSU, mes de decembro 2003
GRAFICA DE ASTURIAS(Fact. 148/04)
Materiais de oficina para o xulgado de paz
DELAB
Publicación sobre Seguridad Social
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 156/03)
Colocación de tubos en Pedra-Recesende
PROSEGA(Fact. 04/000609)
Conexión a central receptora de alarmas, 1º trimestre de 2004
SANITARIOS J. OTERO, S.A.(Fact. A 80.084)
Materiais para edificios municipais
ASCENSORES ENOR, S.A.(Fact. 804.961)
Mantemento ascensor do centro sociocultural
COREGAL(Fact. S04/0010)
Servicio de recollida de papel e cartón, mes de decembro
TELEFONICA
Factura da consistorial
TELEFONICA
Factura de fax da consistorial
TELEFONICA
Factura de fax da consistorial
TELEFONICA
Factura de fax da consistorial
TELEFONICA
Factura de fax da consistorial
AUDASA(Fact. 612613)
Peaxes
CORREOS(Fact. C030243508)
Franqueo de correspondencia municipal, mes de decembro 2003

Importe
720,94€
30€
216,36€
419,42€
9.762,39€
10,12€
278,88€
267,96€
66,56€
1073,72€
282,04€
668,29
1217,36€
1,50€
38,55€
37,94€
42,61€
7,39€
2126,53€

Orde
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)

añ)

ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)

Proveedor e concepto
COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.(Fact. 5110)
Materiais para vehículos municipais
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Fax da policía local
TELEFONICA
Fax da consistorial
GOMEZ Y FANDIÑO(Fact. A2)
Materiais para obras municipais
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 6/04)
Instalación en represenatción de títeres e Cabalgata de Reis
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0130)
Viaxe co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0129)
Viaxe co seu taxi para departamento de servicios sociais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00006/04C)
Materiais para obras en escolas
TELEFONICA
Recibo de teléfono da consistorial
SISTEMAS DE SEGURIDADE A1(Fact. 04-A/2174)
Revisión e cambio de terminal
LIBRERÍA PENSAMENTOS(Fact. CL00000536)
Materiais de oficina
COMITE TECNICO GALLEGO DE ARBITROS DE FUTBOL
Arbitraxe Trofeo Concello de Teo
MARLO, S.C.(Fact. 247)
Lavados e reparacións de marquesiñas en diferentes lugares do concello
MARLO, S.C.(Fact. 248)
Lavados e reparacións de marquesiñas en diferentes lugares do concello
MARLO, S.C.(Fact. 249)
Dúas estructuras para cerramento frontal de marquesiñas da Florida e
Lucí
MARLO, S.C.(Fact. 250)
Reposición de estructura en Campos e retirada de marquesiña por obras
en Vilar de Calo
MARLO, S.C.(Fact. 262)
Marquesiña para A Pedreira
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/4014)
Arranxos en colexios e edificios municipais
XESTION E CONTROL NOROESTE, S.L. (Fact. 04-A/41)
Mantemento de extintor
AQUAGEST, S.A.(Fact. 234-1/4F)
Facturación auga potable, 3º trimestre 2003
AQUAGEST, S.A.(Fact. 234-2/4F)
Facturación auga depurada, 3º trimestre 2003
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 400002)
Materiais de oficina
EDITORIAL BAYER HNOS., S.A.(Fact. 1430523)
Suscripción a “La administración práctica”
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 1/04)
Reparacións en colexios
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 2/04)
Traballos de carpintería en escola infantil dos Tilos
TRAPSA(Fact. 4/04)

Importe
697,25€
149,39€
81,09€
25,04€
39,31€
232€
28€
30€
38,50€
143,02€
62,64€
116,48€
72,65€
4.493,24€
2.981,69€
1.798,71€

1.868,43€

3.311,58€
3776,15€
62,87€
102.344,02€
49.972,23€
6.173,60€
227€
5.261,76€
888,36€
488,02€

Orde
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)

bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)
bv)
bx)
bz)
ca)

Proveedor e concepto
Bonobús 3ª Idade
ALENDE, S.L. (Fact. 04/7)
Reparación dun banco
DONADO CAMPOS, S.L.(Fact. 6)
Bonobús, mes de xaneiro
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 1-10001513)
Traballos administrativos para o concello
PEREIRA Y SANCHEZ, S.L. (Fact. 004)
Reparacións en diferentes lugares do concello
CIBERTEO(Fact. 58/2003)
PC para dependencias municipais
CIBERTEO(Fact. 59/2003)
Mantemento de páxina web, mes de novembro 2003
CIBERTEO(Fact. 60/2003)
Instalación de programa e configuración de Pc
CIBERTEO(Fact. 63/2003)
Curso de iniciación á Informática(30 horas)
CIBERTEO(Fact. 64/2003)
Tarxetas de PVC, PC con unidade lectora, confección de programa e
creación de base de datos (OMIC)
CIBERTEO(Fact. 65/2003)
Mantemento páxina web, mes de decembro 2003
CIBERTEO(Fact. 66/2003)
Grabadora para OMIC, instalación e configuración
CIBERTEO(Fact. 67/2003)
Material informático para policía local
CIBERTEO(Fact. 68/2003)
Asistencia ó departamento de urbanismo
CIBERTEO(Fact. 69/2003)
Asistencia ó servicio de urbanismo
CIBERTEO(Fact. 70/2003)
Asistencia informática
CIBERTEO(Fact. 71/2003)
Asistencia técnica e instalación de Pc en Servicios Sociais
CIBERTEO(Fact. 72/2003)
Asistencia técnica e instalación de grabadora
CIBERTEO(Fact. 73/2003)
Asistencia técnica aula de informática
TELEFONICA
Facturas de móbiles municipais
NOTAS DE PRENSA E INFORMACION, S.L. (Fact. 84)
Inserción de publidade do concello en “Fitur 2004”
UNION MADRILEÑA, S.A.
Concerto de asistencia médico-cirúrxica co concello, 1º trimestre 2004
CEFIGAL, S.L.(Fact. A/4009)
Reparacións en edificios municipais
CEFIGAL, S.L.(Fact. A/4007)
Obras en diferentes lugares do concello
CASA TALLON
Suscripción á “Voz da Galicia”, 1º trimestre de 2004

Importe
236,64€
539€
389,76€
2433€
2.772,40€
1.183,2
461,68€
1252,80€
5.945€

870€
91,64€
341,04€
288,84€
219,24€
416,44€
329,44€
230,84€
98,60€
293,60€
348,59€
2.222,41€
5.479,40€
4.850,17€
87,15€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:-----------------------------------------------------

a) A Dª DOLORES LORENZO LOPEZ, para segregación da finca situada en Vilares de
Rúa de Francos, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado por D. Arturo Rodríguez
Vilanova, debendo realizar a segregación de acordo co proxecto presentado.-----------------------4.- AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE LICENCIA.-------------------------Vista a solicitude presentada por D. EMILIO IGLESIAS SANDE, e demais documentos
obrantes no expediente, para levbar a cabo obras de nave de apoio a almacén de flores, no lugar
de Agoso, parroquia de Oza, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda informar
favorablemente a autorización para a concesión da licencia solicitada, ós efectos da súa remisión
á C.P.T.O.P.V.-------------------------------------------------------------------------------------------------5.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.----------------------------------------------Visto o informe do técnico municipal e demais documentación obrante no expediente,
acórdase conceder a D. JESUS SUAREZ SUAREZ a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, situada en Vilar de Calo,
parroquia de Calo, segundo as obras executadas en base á licencia municipal número 52/02, de
data 18/02/2002.-----------------------------------------------------------------------------------------------6.- LICENCIA DE APERTURA.----------------------------------------------------------------Visto o expediente tramitado a instancia de HELIONOVA, S.L., que solicita licencia de
apertura, para o establecemento dun DESPACHO DE ENXEÑERÍA CON AULA
DIVULGATIVA, en Cacheiras 50 deste Concello.------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Xunta de goberno Local, en uso das facultades conferidas pola lei Reguladora das
Bases de Réxime Local, do 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicóns legais en
materia de Réxime Local, aprobado polo R.D. Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, en
consoancia coa correspondente ordenanza fiscal, acorda conceder a licencia que se solicita, así
como aprobar a liquidación das taxas municipais correspondentes, o importe da cal deberá ser
ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.------7.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.---------------------Dada conta do escrito de D. MIGUEL HOMBRE EIRAS, nº 180 de data 29/01/2004, no
que expón que con data 6 de febreiro de 1982, se concedeu licencia a D. Manuel Fernández
Muíños, para instalar unha nave para coellos, na finca sita en Eo dos Ferreiros, parroquia de
Oza.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que con data 1 de abril de 1991, o interesado adquiriu a dita nave, continuando a
actividade ata a actualidade, polo que solicita o cambio de titularidade do dito establecemento, a
Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda conceder o cambio que se solicita, debendo
suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.-------------------

8.-DEVOLUCION DE FIANZA.---------------------------------------------------------------Dada conta do escrito de D. Jesús Castro Puente, en representación da empresa
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L., número 3017, de 03-12-03, no que solicita que
lle sexa devolta a fianza que, mediante aval da entidade Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,
ten depositada por importe de 1.911,85 Euros, como garantía definitiva da obra “CEMITERIO
MUNICIPAL FASE I”, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, acorda a

devolución da antedita fianza, por considerar que o expediente cumple tódolos requisitos
legalmente establecidos e que non se presentaron reclamacións na súa contra.----------------------9.-SOLICITUDE
DE
SUBVENCIÓNS
Á
EXCMA.
DEPUTACIÓN
PROVINCIAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------a) Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas de cine ó aire
libre dirixidos a concellos durante o ano 2004, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade,
acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria, a
inclusión deste concello no programa “Noite de cine”.--------------------------------------------------2º.- Comprométese a cumplir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-----------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Comprométese a incluir no presuposto municipal do 2004 o crédito necesario para
garantir a achega municipal a este programa.-------------------------------------------------------------4º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continuar os demais trámites do
expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas de animadores
deportivos dirixidos a concellos durante o ano 2004, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria, a
inclusión deste concello no programa “Animadores Deportivos”.-------------------------------------2º.- Comprométese a cumplir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-----------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Comprométese a incluir no presuposto municipal do 2004 o crédito necesario para
garantir a achega municipal a este programa.-------------------------------------------------------------4º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continuar os demais trámites do
expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------c)Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas de programas
dirixidos a concellos para actividades e investimentos durante o ano 2004, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade, acorda:----------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado “subvención para actividade xeral”, en materia de deportes, as seguintes
subvencións:----------------------------------------------------------------------------------------------------- Para a campaña deportiva, a cantidade de corenta e dous mil setenta e cinco euros.------ Para celebración dos Trofeos de fútbol “Concello de Teo”, a cantidade de tres mil
seiscentos oitenta euros.--------------------------------------------------------------------------------------2º.- Comprométese a cumplir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-----------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continuar os demais trámites do
expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas dirixidos a
concellos para actividades e investimentos durante o ano 2004, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda:------------------------------------------------------------------------------------------

1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado “subvención para infraestructura e equipamento”, en materia de cultura, a seguinte
subvención:----------------------------------------------------------------------------------------------------- Para “equipamento do centro sociocultural”, a cantidade de oito mil oitenta e nove
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Comprométese a cumplir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-----------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continuar os demais trámites do
expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------e)Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas dirixidos a
concellos para actividades e investimentos durante o ano 2004, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado “subvención para actividade xeral”, en materia de cultura, as seguintes
subvencións:----------------------------------------------------------------------------------------------------- Para festas do concello, a cantidade de vinte e sete mil douscentos catro
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para campamento de verán, a cantidade de catro mil catrocentos vinte euros.------------2º.- Comprométese a cumplir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-----------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continuar os demais trámites do
expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------f)Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas dirixidos a
concellos para actividades e investimentos durante o ano 2004, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado “subvención para infraestructura e equipamento”, en materia de deportes, as
seguintes subvencións:----------------------------------------------------------------------------------------- Para pintura e acondicionamento das tres pistas polideportivas municipais, a cantidade
de dezaoito mil cincocentos noventa e cinco euros.------------------------------------------------------- Para compra de material deportivo, a cantidade de dez mil seiscentos setenta e seis
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------2º.- Comprométese a cumplir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-----------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continuar os demais trámites do
expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

g)Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial de programas dirixidos a
concellos para actividades e investimentos durante o ano 2004, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda:-----------------------------------------------------------------------------------------1º.- Solicitar da Excma. Deputación Provincial, ó abeiro da citada convocatoria e dentro
do apartado “subvención para infraestructura e equipamento”, en materia de promoción
económica, a seguinte subvención:-------------------------------------------------------------------------- Para “Elaboración do programa do carné único II fase”, a cantidade de vinte e nove mil
douscentos setenta e oito con corenta euros.--------------------------------------------------------------2º.- Comprométese a cumplir todas e cada unha das condicións especificadas nas bases
da convocatoria.-----------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continuar os demais trámites do
expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------h) Vista a convocatoria da Excma. Deputación Provincial , en base á convocatoria
publicada no B.O.P. nº 21, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:------------------- Solicitar unha subvención para mantemento e actividades xerais nos servicios sociais
de atención primaria e especializada.------------------------------------------------------------------------ Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente do concello para continuar os demais trámites do
expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.-------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
asistentes, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª. JOSEFINA LOPEZ SANCHEZ, non
debendo aportar a solicitante ningunha cantidade para o citado fin.----------------------------------11.-SOLICITUDE
DE
TARXETA DE
ESTACIONAMENTO
PARA
MINUSVÁLIDOS.-------------------------------------------------------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Bernardo Arca Cardoso, non
debendo aporta-lo solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------12.-CAMBIO DE VEHÍCULO AUTOTAXI.-------------------------------------------------Vista a instancia suscrita por D. JOSE LUIS MOSQUERA FERRO, nº 237 de data
05-02-04, solicitando o cambio de vehículo para a licencia de autoturismo Clase B nº 3 da que é
titular, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda conceder o cambio solicitado,
sendo o novo vehículo de marca Peugeot 406, e con matrícula 7289 CSD.--------------------------13.- ANTICIPO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES, ANO 2003.------------------Vistas as solicitudes presentadas, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda
conceder o anticipo a conta da subvención para actividades do ano 2003 ás seguintes entidades:- S.R. Calo, seis mil Euros.-------------------------------------------------------------------------- Asociación C. Rosalía de Castro de Cacheiras, seis mil Euros.------------------------------ S.D. Santos de Lampai, novecentos Euros.------------------------------------------------------

14.- RETRIBUCIÓNS AQUAGEST, ANO 2004.--------------------------------------------Visto o escrito presentado por D. Agustín Cambeiro Piñeiro, en representación de
AQUAGEST, S.A., solicitando a aplicación do IPC ás retribucións da xestión de auga potable e
alcantarillado para o ano 2004, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar a
súa conformidade ó mesmo.---------------------------------------------------------------------------------15.- EXPOURENSE 2004.------------------------------------------------------------------------A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda a contratación de media páxina de
publicidade do concello no catálogo de Expourense 2004, por importe de 203 Euros.--------------

16.--PAGO DE DANOS EN VEHICULO.----------------------------------------------------a)Vista a documentación presentada, a Xunta de Goberno Local, por unamidade, acorda
o pago dos danos no seu vehículo a Dª Cristina González Martín, por importe de 100 Euros.-----

17.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte e unha horas e
trinta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o adxunto
a Secretaría que certifico.
O ALCALDE,

O ADXUNTO A SECRETARÍA,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 26 DE FEBREIRO DE 2004.-------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vinte e seis
de febreiro de dous mil catro.-------------------------Sendo as dezanove horas, e baixo a
SEÑORES ASISTENTES:
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Alcalde-Presidente:
Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a
D. Armando U. Blanco Martínez.
Xunta de Goberno Local, coa asistencia dos seis
Concelleiros:
membros que a compoñen e que se citan na marxe,
D. Antonio Castroagudín Valladares
a fin de levar a cabo a sesión ordinaria convocada
D. Manuel R. Cajaraville Campos
para este día.---------------------------------------------D. Manuel Mata Iglesias
Asiste o adxunto a Secretaría da
D. Juan B. Aller Suárez
corporación,
D. Luis Nieto Lago.--------------------D. Ramón Cea Ferreiro
Pola presidencia declárase aberto o acto,
Secretario:
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
D. Luis Nieto Lago
dos asuntos incluídos na seguinte --------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e
que se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Proveedor e concepto
FERRETERIA -DROGUERIA J. TEO AMATE(Fact. 4/B)
Materiais para o concello
NOGAL RIOSAN, S.L. (Fact. D-96)
Servicio de lacería
TELEFONICA
Facturas de móbiles municipais
AGRUPACION DE DEPORTISTAS VETERANOS DE
SANTIAGO(Fact. 4/004)
OFISERVICE(Fact. 7070046170)
Materiais de oficina
INSA(Fact. 62/04)
Desratización
COPY ESTUDIO S.L. (Fact. 010164)
Copias de planos
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 28)
Materiais para obras municipais
HEDEGASA, S.L.(Fact. 12/04)
Bonobús pensionistas
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0154)
Viaxe co seu taxi para departamento de servicios sociais
VSM CANON(Fact. CO/000452)
Mantemento fotocopiadora

Importe
121,61€
434,62€
552,58€
288€
170,17€
176,32€
44,23€
178,20€
1708€
28€
358,44€

Orde
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)

ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)

Proveedor e concepto
A MAXIA DE BENXAMIN E LOLY(Fact. 020)
Actuación encadrada nos convenio coa Deputación, ano 2003
ALQUIMAO, S.L.(401/33)
Cañóns de calor para Cabalgata de Reis
MAQUINARIAS OTERO, S.L.(Fact. 123)
Alquiler de maquinaria para obras
MAQUIONARIAS OTERO, S.L. (Fact. 124)
Alquiler de maquinaria para obras
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 125)
Alquiler de maquinaria para obras
COSITAL(Fact. 2004/0135)
Renovación á suscripción da revista CUNAL, ano 2004
C. TECN. GALLEGO DE ARBITROS DE FUTBOL(Fact. 2015)
Arbitraxes de fútbol
JESUS LAGO GARCIA, S.L. (Fact. 040164)
Arranxo cámara de fotos da policía local
CARPINTERIA SANROFER, S.L.(Fact. 183)
Reparacións en parques infantís
GAS GALICIA
Gas para polideportivo dos Tilos
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0147)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0150)
Servivio co seu taxi para departamento de servicios sociais
ASOC. CULTURAL CAMIÑO NOVO DE ACTIVIDADES
CULTURALES(Fact. 019)
Actuación grupo de exhibición
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 65)
Pinchos inauguración exposición fotográfica da Deputación
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 66)
Consumicións aula de informática
VALDES NUÑEZ, S.L.(Fact. 1030441W)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. G-6)
Gasóleo para vehículos municipais
LA LEY(Fact. 4.310.007.730)
Suscripción a publicacións
LA LEY(Fact. 4.310.008.166)
Suscripción a publicacións
CEMIGA(Fact. 25-000000347)
Mantemento de fotocopiadora
CEMIGA(Fact.25-000000353)
Mantemento de fotocopiadora
FENOSA
Enerxía para instalacións municipais
SOGAMA(Fact. 20040061)
Tratamento dos RSU, mes de xaneiro 2004
CARLOS SECO IGLESIAS(Fact. 003/04)
Revisión pararraios dos colexios
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2004/9)
Productos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2004/8)
Productos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2004/7)
Productos para departamento de servicios sociais

Importe
601€
173,05€
320,16€
376,51€
312,92€
180€
78,48€
68,90€
4489,20€
155,24€
80€
30€
721,40€

382€
27,85€
117€
547,54€
182€
91,52€
153€
15,73€
5848,78€
22342,28€
232€
42,50€
114,05€
114,63€

Orde
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)

Proveedor e concepto
ENOR ASCENSORES(Fact. 810.231)
Mantemento ascensor do centro sociocultural
COREGAL(Fact. S04/0056)
Recollida de papel e cartón, mes de xaneiro 2004
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 034/2004)
Bonobús 3ª idade
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 033/2004)
Materiais de oficina
TRAPSA, S.L. (Fact. 681)
Bonobús 3ª idade
TRAPSA, S.L. (Fact. 28)
Bonobús 3ª idade
PILAR MENDOZA
Limpeza local policía local, meses de novembro, decembro e xaneiro
LUIS MIGUEZ IGLESIAS
Suplido por pago de factura de tintorería(Traxes Cabalgata de Reis)
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 002/04)
Bonobús 3ª idade
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 015/04)
Desplazamentos equipos torneos municipais
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 020/04)
Servicios para ASPAMITE, mes de xaneiro
CENTRO DE IMPRESION DIGITAL, S.L.
Copias de planos
GASOLEO CALEFACCION, S.L. (Fact. 989)
Gasóleo calefacción para diferentes edificios municipais
PILAR MENDOZA
Pago atrasos IPC, anos 2002, 2003
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 3)
Corona de flores
EXPOURENSE(Fact. 0000699
Publicidade en catálogo
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 467)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 468)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 469)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 470)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 471)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 472)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 473)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 461)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 462)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 463)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 464)
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 465)

Importe
282,04€
769,34€
515,88€
366,97€
470,64€
408,10€
209,24€
45€
141,48€
353,69€
2057,82€
48€
8322,96€
964,93€
224,70€
203€
36,72€
69,87€
136,09€
123,68€
67,78€
70,89€
102,25€
103,05€
112,79€
545,31€
61,71€
103,64€

Orde
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)
cm)
cn)
cñ)
co)
cp)
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)
cv)
cx)
cz)

Proveedor e concepto
Productos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 466)
Productos para departamento de servicios sociais
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 2)
Corona de flores
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 84)
Materiais para obras municipais
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 67)
Pinchos festival de Carnabal
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE OBRAS PUBLICAS
OTERO(Fact. 002-T)
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 1)
Corona de flores
CASTROMIL(Fact. A/37)
Bonobús, mes de xaneiro 2004
CONTENUR(Fact. 4000220)
Xogos para parques infantís
INFANTILANDIA(Fact. 198)
Colocación de parque infantil para festival de Carnabal
AUDASA(Fact. 012383)
Peaxes a Coruña
ACIBRO(Fact. 4-541)
Gasóleo para calefacción colexio de Calo
TELEFONICA
Factura de teléfono da consistorial
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Teléfono do xulgado
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Fax da consistorial
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 009/04)
Obras en diferentes lugares do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 010/04)
Obras en campo de fútbol de Rarís
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 012/04)
Obras en diferentes lugares do concello
MARLO, S.C.(Fact. 265)
Marquesiña para Mallos
MARLO, S.C.(Fact. 264)
Reparación de marquesiña
MARLO, S.C.(Fact. 263)
Marquesiña para Montouto
EXPRES DE VEA, S.L. (Fact. 2004002)
Servicio para Cabalgata de Reis
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0160)
Servicio para departamento de servicios sociais
CORREOS(Fact. C040006684)
Franqueo de correspondencia municipal, mes de xaneiro 2004
ABS INFORMATICA, S.L.(Fact. 1225)
Programa informático para eleccións
TRANSPORTES Y MAQUINARIA, C.P., S.L. (Fact. 02/04C)

Importe
170,11€
160,50€
271,17€
232€
150,24€
160,50€
73,20€
14842,43€
800,40€
15,24€
1676,84€
1253,64€
1,04€
31,70€
43,45€
42,34€
14689,43€
1473,85€
4439,26€
2649,26€
801,75€
3743,82€
642€
30€
524,75€
537,66€
6947,79€

Orde

da)
db)
dc)
dd)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)

Proveedor e concepto
Certificación nº 2 e liquidación da obra “Acondicionamento en
Xirimbao”
TELEFONICA
Fax da consistorial
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Fax da policía local
TELEFONICA
Teléfono da policía local
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00146/04C)
Zahorra para obras en Luou
PILAR MENDOZA
Limpeza instalacións da policía local, mes de febreiro
HNOS. VILAS GEY(Fact. A1)
Desbroces en Luou
HNOS. VILAS GEY(Fact. A 2)
Desbroces en Lampai
HNOS. VILAS GEY(Fact. A3)
Desbroces en Rarís
EL CORREO GALLEGO(Fact. P 401.124)
Anuncio
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Fact. 0120049
Saneamento e abastecemento de auga en Vilar de abaixo-Fase I

Importe

26,41€
149,39€
0,98€
74,83€
136,90€
15,79€
83,66€
10924,42€
2275,92€
3111,12€
1220,05€
13979,57€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A “CONSTRUCCIONES IGLESAN, S.L.”, para construcción dun edificio de doce
vivendas en Pontevea, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado poloa rquitecto D. Carlos
López Taboada, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:------------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material das obras.------------------------------------- Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.--------------------------------------- Garantirá a realización simultánea do servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada, e conectando as redes de saneamento, auga e
electricidade segundo as compañías adxudicatarias dos servicios públicos municipais.---------- Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución que
ascende a 17.500 Euros.--------------------------------------------------------------------------------------b) A D. MANUEL LOPEZ CANEDA, en nome “LOPEZ, LIÑEIRAS Y GONZALEZ,
C.B.”, para construcción de oito vivendas unifamiliares en Insua, parroquia de Luou, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias, urbanizando o fronte segundo memoria
presentada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Instalará unha tubería de condicións técnicas indicadas pola compañía adxudicataria
“Aquagest” desde o sistema autónomo de depuración de residuais ata o borde do regato no
interior do núcleo de Insua con pozos de rexistro que formará parte da rede pública da zona.----- Conectará as edificaciones coa rede pública de abastecemento de auga potable no
punto e coas condicións que indique a compañía adxudicataria.---------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------- Aportará aval por importe de 16.494 Euros.----------------------------------------------------c) A D. ENRIQUE PEDREIRA MATA, para construcción dunha vivenda unifamiliar
en Ribeira, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Alfonso Vázquez
López, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:----------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.--------------------------------------------------------------- Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.--------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.-------------------------------------------------------------------------------------------d) A D. MANUEL BLANCO CUNS, en nome de “VAL DE MATELO, S.L.”, para
construcción dunha vivenda unifamilair en Bustelo, parcela 2, parroquia de Luou, segundo
proxecto redactado plo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.--------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------e) A D. MANUEL BLANCO CUNS, en nome de “VAL DE MATELO, S.L. “, para
construcción dunha vivenda unifamiliar en Bustelo, parcela 1, parroquia de Luou, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.--------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------f) A D. ROBERTO SERRANO DELGADO, para contrucción dunha vivenda
unifamiliar en Cerdeira, parroquia de Vilariño, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Francisco Javier Fernández Echeverría, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:-------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.--------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------g) A D. ARTURO PEREIRA PIEDRA, para ampliación de vivenda unifamiliar en
Casalonga, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez
Vilanova, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------

- Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.--------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.--------------------------------------------------------------------------------------------h) A D. SANTOS OTERO CARNOTA, para construcción dun cerramento de 30 ml., na
finca nº 719 de Vilanova, parroquia de Recesende, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m ó eixe da pista pública, situando a
base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.--------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mentada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m(artigo 33.i).-----------------------------------------Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.-----------------------------------------------------------------------------------------i) A D. JOSE MANUEL GUERRA CALVELO, para construcción dun cerramento de 50
ml, na finca situada en Lamas, parroquia de Bamonde, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m ó eixe da pista pública, situando a
base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.--------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mentada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m(artigo 33.i).-----------------------------------------Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.-----------------------------------------------------------------------------------------l) A D. JOSE M. CALVIÑO MAGARIÑOS, para construcción dun cerramento de 25
ml, na finca nº 184, situada en Fornelos, parroquia de Rarís, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m ó eixe da pista pública, situando a
base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.--------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mentada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m(artigo 33.i).-----------------------------------------Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.-----------------------------------------------------------------------------------------ll) A D. CLAUDIO CAO CAJARAVILLE, para construcción dun cerramento de 25 ml,
na finca situada no pk-13-cp 0205 Bertamiráns-Ramallosa, en Ramallosa, parroquia de Lucí,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- O cerre situarase á distancia sinalda pola Excma. Deputación Provincial e como
mínimo a 6,00 mtros do eixe da estada provincial, situando a base do mesmo á mesma cota que
o pavimento actual.--------------------------------------------------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.--------------------Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.------------------------------------------------------------------------------------------

m)A D. ANGEL HERNANDEZ CABALLERO, para construcción de cerre de 214,5 ml,
na finca nº 611-5, sita en “Agros”, Pedra, parroquia de Recesende, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Contará coa autorización previa de Augas de Galicia.----------------------------------------- O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando
a base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- En cumprimento da Lei 9/2002, empregaranse materiais tradicionais propios do medio
rural onde se localiza, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de
fábrica agás que sexan revestidos e pintados.-------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 mts(artigo 33.i).--------------------------------n) A D. ANTONIO RODRIGUEZ DA COSTA, para construcción de cerre de 38 ml, na
finca nº 600, sita no lugar de Igrexa, parroquia de Reis, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 mts(artigo 33.i).---------------------------------Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.-----------------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ESCUDERO, para construcción de
cerramento de 202 ml, na finca nº 481, sita no lugar de Xermeade, parroquia de Reis, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando
a base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 mts(artigo 33.i).---------------------------------Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.------------------------------------------------------------------------------------------ Na zona de núcleo rural, polo frente da vía pública, a altura do peche non superará os
90 centímetros de alto no punto medio e como máximo 1,30 metros por razóns de pendente.----o) A Dª AMALIA E. FANDIÑO SANCHEZ, para construcción de cerramento de 160
ml, na finca nº 114, situada en lucí, parroquia de Lucí,debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando
a base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.------------------------------------------------------------------------------------------

- Na zona de núcleo rural, polo frente da vía pública, a altura do peche non superará os
90 centímetros de alto no punto medio e como máximo 1,30 metros por razóns de pendente.----p) A D. AGUSTIN PARAJO IGLESIAS, para construcción dun muro paralelo ó río de
60 ml, na finca “Chanca”, parroquia de Luou, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contará previamente coa autorización de “Augas de Galicia”.------------------------------- O cerre situarase á distancia marcada por “Augas de Galicia.-------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento do artigo 42..c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50m(artigo 33.i).------------------------------------ Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.-----------------------------------------------------------------------------------------q) A Dª VICTORIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ, pararestauración dun muro de 30
ml, en Mouromorto 31, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:---- O cerre restaurarase segundo as condicións iniciais e tradicionais, de acordo co artigo
28 apartado e) e artigo 9.3 da Lei 9/2002.------------------------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acbado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.---------------------- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.-----------------------------------------------------------------------------------------r) A Dª MARIA TERESA LOPEZ FERREIRA, para restauracióndun muro na finca nº
244, en Mouromorto, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:------ O cerre restaurarase segundo as condicións iniciais e tradicionais, de acordo co artigo
28 apartado e) e artigo 9.3 da Lei 9/2002.------------------------------------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.-----------------------------------------------------------------------------------------s) A D. JOSE ANTONIO ORTIGUEIRA ESPINOSA, en nome de “CLUB OS TILOS,
S.A.”, para obras de reparación de cerre na zona inferior das instalacións no Club Os Tilos,
segundo proxecto redactado polo enxeñeiro de camiños, canles e portos, D. Eloy
Fernández-Valdés, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:--------------------------------- O muro escollera de sostén executarase de forma que a zapata do mesmo no sobresaia
da aliñacón existente, sen ocupar a zona de cuneta pública actual.------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenaicón urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------Construirase de acordo co proxecto presentado, coas modificacións indicadas baixo a
dirección técnica do director de execución material das obras.------------------------------------------ Ss obras non se inciairán ata a presentación de nomeamento de técnicos directores de
execución de obra.----------------------------------------------------------------------------------------------

t) A Dª MARIA DE LA LUZ FIGUEIRAS MONTES, para obras de retellado de cuberta
da edificación de 90 m2, situada en Loureiro, nº 6, parroquia de Luou, debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe:(“A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisexe na que
se vaian levar a cabo”).---------------------------------------------------------------------------------------u) A D. JAVIER MANUEL GOMEZ CAPEANS, para obras de retellado da cuberta e
adecentamento de fachadas da edificacion de 90 m2, situada en Vilares de Rúa de Francos,
parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:--------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe:(“A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisexe na que
se vaian levar a cabo”).---------------------------------------------------------------------------------------v) A D. ANTONIO OTERO SOUTO, para obras de retellado da cuberta da edificación
de 146 m2, situada en Tribaldes nº 75, parroquia de Bamonde, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe:(“A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisexe na que
se vaian levar a cabo”).----------------------------------------------------------------------------------------

x) A D. BENIGNO MARTINEZ REGUEIRO, para obras de retellado de cuberta da
edificación de 60 m2, situada en Rarís, parroquia de Rarís, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe:(“A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisexe na que
se vaian levar a cabo”).---------------------------------------------------------------------------------------z) A D. JOSE MARIA LOSADA FEROS, para construcción de galpón de 30 m2 para
usos auxiliares da vivenda, situada en Cacheiras, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase como mínimo 3 metros a lindeiros e 8 metros ó eixe da pista pública.--- A altura máxima será de 2,20 metros.------------------------------------------------------------ A pendente máxima da cuberta será de 40º.----------------------------------------------------- As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar, e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións, empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.---------------------------------------------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------------aa) A D. MANUEL OTERO MIGUEZ, para construcción dun galpón de 30 m2 para
usos auxiliares da vivenda, situada en Ferreiriño, parroquia de Reis, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Retranquearase como mínimo 3 metros a lindeiros e 8 metros ó eixe da pista pública.--- A altura máxima será de 2,20 metros.------------------------------------------------------------ A pendente máxima da cuberta será de 40º.----------------------------------------------------- As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar, e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións, empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.---------------------------------------------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.---------------------------------------------------------------------------------------

ab) A D. EDUARDO ANIDOS FERNANDEZ, para obras de encintado de 110 m2,
retellado de 70 m2, acondicionamento interior de 80 m2 e restauración de 50 m2 de piso de
madeira, en Mouromorto, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe:(“A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisexe na que
se vaian levar a cabo”).---------------------------------------------------------------------------------------ac) A D. JOSE RAMON GOMEZ FERNANDEZ, para obras de acondicionamento con
pedra da parte exterior do garaxe (50 m2), e adecentamento do muro existente de pedra que
pecha a finca en Feros, parroquia de Cacheiras, debdno axustar as obras á seguintes condicións:- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á
estructura da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Terá a obriga de conservar o muro tradicional segundo o artigo 28.i) da mencionada
Lei.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ad) A Dª YNGRID CABRERA CONCEPCIÓN, para obras de reparación de filtracións
de auga na vivenda a través da fachada frontal na urbanizacion Os Verxeles, finca nº 71,
parroquia de Oza, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:---------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectará á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento das condicións da ordenanza do Plan Parcial da Urbanización Os
Verxeles.--------------------------------------------------------------------------------------------------------ae) A D. GABRIEL ANGEL BARROS GONZALEZ, para obras de reparación de
parede de 20 m2, cambiar seis ventás e retellado da cuberta de 80 m2 na edificación situada en
Cerdeira, parroquia de Vilariño, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:----------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectará á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe:(“A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas

e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”).---------------------------------------------------------------------------------------af) A D. JOSE MANUEL LUEIRO TROITEIRO, para legalización e remate de obras de
construcción de vivenda unifamiliar na Silva, parroquia de Lampai, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Francisco Javier Amenedo Ansede, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------Rematarase de acordo co proxecto presentado.-------------------------------------------------- Nomeará técnico director de execución material.----------------------------------------------- Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.---------------------------------------------------------------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe:(“A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”).---------------------------------------------------------------------------------------ag) A D. JUAN JOSE BLANCO CIERTO, para obras de acondicionamento e reforma
interior de local no “Edificio Umbrela”, baixo 6, en Cacheiras, debendo realizar as obras sen
modificar o volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----ah)A D. JUAN JOSE BLANCO CIERTO, para obras de acondicionamento e reforma
interior de local no “Edificio Umbrela”, baixo 7, en Cacheiras, debendo realizar as obras sen
modificar o volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-----ai) A D. ENRIQUE BOTANA CASTRO, para obras de colocación de seis ventás e porta
de entrada, substitución de tellado conservando a estructura actual, sacar cemento en mal estado
da fachada e deixar a pedra á vista, na casa nº 22 de Balcaide, parroquia de Calo, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Darase cumprimento estructo das condicións da Demarcación de Estradas do Estado
para a N-550.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe:(“A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”).---------------------------------------------------------------------------------------al) A Dª ANA Mª MARÍA DOLORES VAZQUEZ IGLESIAS, para obras de
substitución de portal e ventás na fachada sur e acondiconamento e pintura da fachada de 72

m2, na edificación situada en Igrexa, parroquia de Luou, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe:(“A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”).---------------------------------------------------------------------------------------all)A Dª VIVIANA CODESIDO LEBORAN, para segregaciónda finca nº 432 do plano
de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situada en Feros, segundo proxecto
redactado por D. Luis Ruibal Rodríguez, debendo efectuar a segregación de acordo co proxecto
presentado.------------------------------------------------------------------------------------------------------am) A D. JOSE MANUEL CARREIRA MARTINEZ, para segregación da finca nº
255-1 e 255-2 do plano de concentarción parcelaria da parroquia de Luou, situada en Espasande,
debendo efectuar a segregación dee acordo co proxecto presentado, redactado por D. Antonio
Sabucedo Costa.-----------------------------------------------------------------------------------------------an) A D. JOSE ANTONIO ORTIGUEIRA ESPINOSA, e nome de CLUB OS TILOS,
S.A., para obras de construcción dunha pista de pádel, no Club Os Tilos, segundo proxecto
asinado polo enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos D. Eloy Fernández-Valdés, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presenatdo, non iniciando as obras ata
presentar no concello nomeamento de técnico director de execución material das mesmas.-------añ) A D. JOSE M. CARREIRA MARTINEZ, para obras de demolición de vivenda en
Espasande, parroquia de Luou, debendo efectuar a demolición de acordo co proxecto
presentado, mantendo as condicións de seguridade indicadas na normativa vixente.---------------ao) A Dª Mª CARMEN CRUCES ABEIJÓN, para obras de construcción dunha rampa
de entrada de 4 metros á finca nº 541 de Carballal, parroquia de Calo, debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:--------------------------------------------------------------------------------------- Instalará unha tubería de 40 cms. de diámetro mínimo, situada a unha distancia mínima
de 4,50 metris medidos desde o centro da pista pública con capa de formigón e pavimento
situado á mesma cota que existe na pista actual.----------------------------------------------------------ap) A D. ALFONSO CALO RAMA, para obras de construcción dunha taxea de 15
metros para acceso á finca nº 107 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, en
Mazas, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:----------------------------------------------- Instalarase unha tubería de 40 cms. de diámetro a unha distancia mínima de 4,50
metros do eixe da pista, cunha arqueta con reixa cada 5 metros.----------------------------------------

aq) A D. JOSE L. SEOANE CAO, para traslado de hórreo desde Cacheiras, nº 9, ata a
finca situada en “Espiño”, parroquia de Cacheiras, debendo dar cumprimento previamente da
normativa sectorial aplicable.--------------------------------------------------------------------------------4.- PRÓRROGA DE LICENCIA DE OBRAS.---------------------------------------------Visto o escrito presentado por Dª EVA MARIA SANMARTIN VAZQUEZ, nº 20 de
data 07/01/2004, no que solicita a prórroga da licencia que lle concedera a Comisión de
Goberno en sesión que tivo lugar o 29 de outubro de 1999, para obras de construcción dunha
vivenda unifamiliar en Vilares de Rúa de Francos, parroquia de Calo, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade, acorda concederlle a prórroga solicitada, debendo axustar as obras ás
condicións da primitiva licencia.----------------------------------------------------------------------------Neste momento sae da sala o Sr. Blanco Martínez, pasando a ocupar a presidencia o Sr.
Castroagudín Valladares.-------------------------------------------------------------------------------------5.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DUN ESTABLECEMENTO.--------------------Dada conta do escrito de D. ARMANDO BLANCO MARTINEZ, nº 374, de data
18/02/2004, no que expón que con data 31/12/2003, lle foi concedida licencia de apertura para o
establecemento dunha casa de turismo rural en Tribaldes, parroquia de Bamonde. Que ós
efectos da súa clasificación pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, é
precisa a modificación da denominación do establecemento, polo que solicita o cambio de
denominación, para pasar a ser “Hotel Rústico Dúas Estrelas Tía María”, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade, visto o informe emitido polo secretario adxunto do concello, acorda
conceder o cambio que se solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licencia.------------------------------------------------------------------------------Neste momento volve a entrar na sala o Sr. Blanco Martínez, pasando a ocupar de novo
a presidencia da sesión.----------------------------------------------------------------------------------------

6.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.----------------------------------------------Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a PROMOTORA CALOGALANAS S.L., a LICENCIA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a EDIFICIO DE 12 VIVENDAS E 1 LOCAL,
situado en Galanas, parroquia de Calo, segundo as obras executadas en base á licencia
municipal número 308/00, de data 30/11/2000.-----------------------------------------------------------7.- CERTIFICACIÓN DE OBRAS.------------------------------------------------------------Tamén por unanimidade, a Xunta de Goberno Local acordou aprobar a seguinte
certificación de obra:------------------------------------------------------------------------------------------a) Certificación número DOUS e liquidación da obra “Acondicionamento en Xirimbao”,
asinada polo Enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por importe de SEIS MIL
NOVECENTOS CORENTA E SETE EUROS CON SETENTA E NOVE CÉNTIMOS.----------

8.- LICENCIA DE VADO.------------------------------------------------------------------------Visto o escrito de D. DIEGO IGLESIAS LOPEZ, en representación da COMUNIDADE
DE PROPIETARIOS DO EDIFICIO DA PROMOTORA “ VAL DE OSEBE PROMOCIONES,
S.L.”, nº 394, de data 23/02/2004, no que solicita licencia para instalar un sinal de vado
permanente, diante da entrada do garaxe do dito edificio, situado en ameneiro, parroquia de
Calo, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda concederlle a licencia que solicita,
debendo aboar as taxas correspondentes, que ascende á cantidade de tres euros, sen o que esta
licencia non surtirá ningún efecto.-------------------------------------------------------------9.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.---------------------------------------------------------A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda a solicitude dunha subvención para
equipamento das novas instalacións da casa consistorial, ó abeiro da Orde de vinte e nove de
xaneiro de 2004, da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local, pola que se
anuncian axudas económicas destinadas a subvencionar a realiación de obras, adaptación,
mellora e equipamento das sedes das entidades locais, publicada no Diario Oficial de Galicia de
12 de febreiro, aprobando os presupostos que se adxuntan á solicitude, e aceptando as
condicións de financiamento e demais requisitos etablecidos na citada Orde.-----------------------10.-PAGO DE DANOS EN VEHICULO.-----------------------------------------------------a)Vista a documentación presentada, a Xunta de Goberno Local, por unamidade, acorda
o pago dos danos no seu vehículo a D. David Vázquez Perol, por importe de 171,68 Euros.-----b)Vista a documentación presentada, a Xunta de Goberno Local, por unamidade, acorda
o pago dos danos no seu vehículo a Dª Mª Argentina Antelo Lamas, por importe de 246,15
Euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.-COMPRA DE FOTOCOPIADORA AUXILIAR PARA A CASA CONSISTORIAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Vistos os presupostos presentados, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda
a compra dunha fotocopiadora auxiliar para a casa consistorial, a “CEMIGA”, por importe de
douscentos sesenta euros(IVE incluido).-------------------------------------------------------------------12.- CONVENIO COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL.----------------------------------A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda a sinatura do convenio entre a
Excma. Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Teo, en aplicación do artigo 38.4 b)
da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común, que posibilita o acceso dos veciños da provincia ó rexistro da
Deputación, a través dos concellos.-------------------------------------------------------------------------13.- ADENDA Ó CONVENIO DE COLABORACIÓN COA CONSELLERÍA DE
MEDIO AMBIENTE.---------------------------------------------------------------------------------------A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, vista a “Adenda ó Convenio de
colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e o Concello de Teo, para a instalación de
contenerización subterránea”, acorda adherirse á mesma, e facultar ó Sr. Alcalde-Presidente
para a sinatura da mesma e para continuar cos demais trámites do expediente.-----------------------

14.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-----------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar rematou a sesión sendo as vinte e unha horas e
cincuenta e cinco minutos, estendéndose a presente acta, que asina o Sr. Alcalde comigo, o
Secretario adxunto que certifico.
O ALCALDE,

O ADXUNTO A SECRETARÍA,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 22 DE MARZO DE 2004.-----------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a vinte e dous
de marzo de dous mil catro.-------------------------------Sendo as dezanove horas, e baixo a presidencia do
SEÑORES ASISTENTES:
Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez, reuniuse
Alcalde-Presidente:
en primeira convocatoria a Xunta de Goberno Local,
D. Armando U. Blanco Martínez.
coa asistencia dos seis membros que a compoñen e que
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares se citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión
ordinaria convocada para este día.-------D. Manuel R. Cajaraville Campos
Asiste o adxunto a Secretaría da corporación, D.
D. Manuel Mata Iglesias
Luis Nieto Lago.--------------------------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
D. Ramón Cea Ferreiro
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
Secretario:
incluídos na seguinte ---------------------------------------D. Luis Nieto Lago
ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e
que se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------2.- CONTAS E FACTURAS.- A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acordou
aproba-las seguintes contas e facturas:---------------------------------------------------------------------Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)

Proveedor e concepto
LIBRERIA LA COPIA(Fact. 61)
Premios Festival de Carnabal
MARLO, S.C.(Fact. 269)
Reinstalación de marquesiña en Casalonga
MARLO, S.C.(Fact. 268)
Marquesiña para Vilaverde
TRAPSA(Fact. 39)
Bonobús 3ª idade
JUAN CARLOS CARBALLAL PARADELA(Fact. 2/03)
Asesoramento xurídico
ALIANZA DE SERVICIOS VAZQUEZ, S.L. (Fact. 014)
Cambio de rodas e lavado de coche da policía local
MOTO 93, S.L. (Fact. 61)
Cascos moto policía local e reparación
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais
GESTORIA DE LA TORRE, S.L.(Fact. 1-10002774)
Trámites administrativos
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0173)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0172)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
UNION FENOSA

Importe
237,50€
713,21€
2795,67€
386,26€
290€
448,22€
449,44€
893,13€
317,26€
30€
28€
272,88€

Orde
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)
aq)

Proveedor e concepto
Enerxía para instalacións municipais
AGRUP. DE DEPORT. VETERANOS DE SANTIAGO(Fact. 13/004)
Gastos de arbitraxe de mes de febreiro, 2004
UNION FENOSA
Enerxía para instalacións municipais
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 3)
Traballos de carpintería en colexio da Ramallosa
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 4)
Traballos de carpintería na casa consistorial
SERV. INMOBILIARIOS Y CATASTRALES, S.L. (Fact. 01/04)
Declaracións de altas e variacións IBI
SERV. INMOBILIARIOS Y CATASTRALES, S.L. (Fact. 03/04)
Declaracións de altas e variacións IBI
SERV. INMOBILIARIOS Y CATASTRALES, S.L. (Fact. 06/04)
Delaracións de altas e variacións IBI
SERV. INMOBILIARIOS Y CATASTRALES, S.L. (Fact. 07/04)
Declaracións de altas e variacións IBI
MARCOS SAMARTIN MONTES(Fact. 0002/2004)
Actividades deportivas, meses de outubro, novembro e decembro 2003
UNION FENOSA
Enerxía para instalacións municipais
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 108)
Materiais para obras municipais
GASOLEO CALEFACCION, S.L.(Fact. 2113)
Gasóleo de calefacción
AMBULANCIAS COMPOSTELA(Fact. 91-A/03)
Servicio de ambulancia Romaría do S. Martiño
COPY ESTUDIO, S.L.(Fact. 010364)
Copias de planos
HEDEGASA, S.L. (Fact. 19/04)
Bonobús pensionistas
EL CORREO GALLEGO
Anuncio
AUNA(Fact. TE40847379)
Conexión a Internet
MADERAS RAMOS MOREIRA, S.L. (Fact. 0-24863)
Materiais para obras municipais
CONTENUR(Fact. 4000157)
Materiais para obras municipais
INSA(Fact. 114/04)
Desratización-Desinsectación
NOGAL RIOSAN, S.L. (Fact. D-191)
Recollida de cans
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00168/04H)
Formigón para obra en Ameneiro
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-04-000697)
Escritura de compra-venta
TRANSPORTES Y MAQUINARIA, C.P., S.L.(Fact. 81/04)
Obras en Vilaverde e Texexe
TRANSPORTES Y MAQUINARIA, C.P., S.L. (Fact. 82/04)
Obras en Fixó, Cascalleira, Carballal, Solláns e Pedreira
PIFANO, S.L. (Fact. 56/03)
Representación teatral, dentro dos circuitos da Deputación
CARROGGIO(Fact. PED0000179816)
Libros para biblioteca municipal

Importe
288€
489,88€
3086,76€
1742,93€
5975,16€
5799,42€
5740,84€
4349,37€
5953,12€
2897,77€
101,27€
2644€
300€
281,75€
1852€
69,60€
1,11€
761,52€
415,79€
180,90€
434,62€
159,31€
142,11€
34.169,16€
43.411,26€
2000€
89€

Orde
ar)

as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bq)
br)

bs)

bt)
bu)

Proveedor e concepto
TOPODEX(Fact. 111)
Levantamento topográfico de camiño de concentración parcelaria de
Procelas
VALDES NUÑEZ, S.L.(Fact. G-57)
Gasóleo para vehículos municipais
SEUR (Fact. 0000905)
Envío de documentación
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES E OUTRO(Fact. 02R1861)
Participación en Auto 3/2002
ENOR ASCENSORES(Fact. 815.223)
Mantemento ascensor centro sociocultural
SANITARIOS J. OTERO, S.A.(Fact. A 80.957)
Materiais de cosntrucción
MALGA, S.L. (Fact. 0400238)
Obras eléctricas por canalización de alcantarillado
COREGAL(Fact. S04/0101)
Servicio de recollida de papel e cartón, mes de febreiro
EL CORREO GALLEGO(Fact. P401.870)
Anuncio
VALDES NUÑEZ, S.L.(Fact. 1354946B)
Gasóleo para vehículos municipais
SOGAMA(Fact. 2004/0444)
Recollida dos RSU, mes de febreiro
LA TECLA(Fact. F04/000150)
Fotocopiadora para casa consistorial
E.S. PONTEVEA, S.L. (Fact. 21Z)
Materiais para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA, S.L. (Fact. 0022468 D)
Gasóleo para vehículos municipais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2004/30)
Productos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2004/29)
Productos para departamento de servicios sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2004/31)
Productos para departamento de servicios sociais
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 463)
Alquiler de maquinaria para obras municipais
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 462)
Alquiler de maquinaria
CONTENUR(Fact. 4000220 RI)
Materiais para parques infantís
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 5)
Arranxos en colexio dos Tilos
CORREOS(Fact. C040029616)
Franqueo correspondencia municipal, mes de febreiro
ESPINA &DELFIN, S.L. (S-00121)
Traballos de explotación, mantemento e conservación EDAR de Calo,
mes de xaneiro
ESPINA &DELFIN, S.L. (Fact. S-00122)
Traballos de explotación, mantemento e conservación EDAR de Calo,
mes de febreiro
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0183)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
LIBRERIA PAPELERIA “LENDA”(Fact. 370)
Regalos para festival de Antroido

Importe
348€

453,37€
28,36€
415,19€
282,04€
1238,64€
139,20€
601,20€
249,40€
92€
19445,92€
7911,20€
7,10€
35€
48,79€
3,55€
202,52€
191,74€
303,64€
14842,43€
4290,78€
366,17€
5706,91€

5706,91€

24€
896,69€

Orde
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)

cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)
cm)
cn)
cñ)
co)
cp)
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)
cv)
cx)
cz)

Proveedor e concepto
GRAFICA DE ASTURIAS(Fact. 556/04)
Materiais para oficinas municipais
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 022/04)
Obras en diferentes lugares do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L.(Fact. 026/04)
Obras en diferentes lugares do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 027/04)
Obras en Lampai
DISPREX, S.L.(Fact. 02/VC/14556)
Caramelos para cavalgata de Reis
PEREIRA Y SANCHEZ, S.L.(Fact. 018)
Reparacións en colexio dos Tilos e Ramallosa e en remolque municipal
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 52-2003)
Actividades deportivas, mes de novembro 2003
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/4024)
Obras en diferentes lugares do concello
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/4031)
Obras en diferentes lugares do concello
CORREOS(Fact. 2001099725)
Reembolso por suscripción
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L. (Fact. 3)
Obras en casa do concello
CONSTRUCCIONES RARIS, S.L.(Fact. 4)
Obras en colexio da Ramallosa
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2556)
Reparación furgoneta municipal
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0188)
Servicio para departamento de servicios sociais
CIBERTEO(Fact. 02/2004)
Mantemento páxina web, mes de xaneiro
CIBERTEO(Fact. 03/2004)
Impartición de dous cursos de informática
CIBERTEO(Fact. 07/2004)
Mantemento páxina web, mes de febreiro
CIBERTEO(Fact. 08/2004)
Materiais informáticos para xulgado de paz
CIBERTEO(Fact. 09/2004)
Materiais informáticos
CIBERTEO(Fact. 10/2004)
Materiais informáticos
CIBERTEO(Fact. 11/2004)
Materiais informáticos
CIBERTEO(Fact. 12/2004)
Materiais informáticos
CIBERTEO(Fact. 13/2004)
Materiais informáticos
CIBERTEO(Fact. 14/2004)
PC para departamento de contabilidade
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 474)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 475)
Alimentos para departamento de Servicios Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 476)
Alimentos para departamento de Servicios Sociais

Importe
90,42€
40763,33€
5530,30€
203€
48,61€
4155,47€

4118€
5048,67€
10667,81€
636,97€
3357,04€
290€
959,91€
30€
991,80€
2067,12€
991,80€
194,88€
1194,34€
310,88€
170,52€
351,48€
97,32€
980,20€
32,76€
122,77€
81,74€

Orde
da)
db)
dc)
dd)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)
dn)
dñ)
do)
dp)
dq)
dr)
ds)
dt)
du)
dv)
dx)
dz)

ea)
eb)
ec)

Proveedor e concepto
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 477)
Productos para colexio da Ramallosa
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 478)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 479)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 480)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 481)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 482)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CAREIRA, S.L. (Fact. 483)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 484)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 485)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 486)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 487)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 488)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 489)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 490)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 491)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 492)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 493)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 494)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 495)
Alimentos para departamento de servicios sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 496)
Alimentos para departamento de servicios sociais
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Fact. Cert. 022004)
Obras de saneamento en zona da “Crist. Plaza”
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Fact. Cert. 032004)
Obras de abastecemento de auga Super Ameneiro-A Pedreira
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.(Fact. Cert. 042004)
Bacheos en diferentes lugares do concello
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Fact. Cert. 052004)
Obras de saneamento e abastecemento de auga en Vilar de Abaixo-Fase
II
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A-170)
Materiais para obras
OFIREYCO, S.L. (Fact. OFFV04/783)
Materiais de oficina
AUDASA(Fact. 061835)
Peaxes de autoestrada

Importe
294,18€
109,42€
27,12€
97,77€
181,75€
79,79€
285,21€
68,65€
139,07€
99,68€
28,30€
114,50€
39,84€
99,28€
149,54€
98,98€
66,59€
70,49€
131,06€
67,39€
6882,50€
1852,30€
5030,66€
13232,38€

56,56€
845,66€
15,24€

Orde
ed)
ee)
ef)
eg)
eh)
ei)
el)
ell)
em)
en)
eñ)
eo)
ep)
eq)
er)
es)
et)
eu)
ev)
ex)

Proveedor e concepto
EL CORREO GALLEGO, S.L.
Anuncio
TELEFONICA
Recibo de teléfono da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax do xulgado
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de teléfono da policía local
TELEFONICA
Recibo de fax da policía local
TELEFONICA
Recibo de teléfono do centro de saúde de Pontevea
TELEFONICA
Conexión a Internet da Consistorial
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00233/04H)
Formigón para obras en Ameneiro
CONSTRUCCIONES LUMABAL, S.L. (Fact. 2)
Obras en Pedreira-Calo
CONSTRUCCIONES LUMABAL, S.L. (Fact. 3)
Obras en Igrexa-Calo
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-04-000691)
Documento de compraventa
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-04-000694)
Documento de compraventa
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-04-000696)
Documento de compraventa
CEMIGA(Fact. 26-0000004103)
Mantemento fotocopiadora da consistorial
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0186)
Servicio co seu taxi para departamento de servicios sociais
EXA(Fact. 004/04)
Detalle para boda na consistorial
CONSTRUCCIONES J. SANTIAGO GARCIA ASOREY(Fact. 08/04)
Obras en Vilaverde e Casalonga
CASA TALLON
Pago suscripción “La Voz de Galicia”, 1º trimestre 2004

Importe
249,40€
1298,34€
2,93€
38,22€
43,70€
135,48€
95,40€
50,85€
149,39€
183,07€
487,66€
500,78€
123,99€
131,01€
123,99€
195,70€
30€
89,90€
2973,08€
87,15€

3.-LICENCIAS DE OBRAS.- Vistos os informes obrantes nos expedientes, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acordou conceder, salvo o dereito de propiedade e sen
prexuizo de terceiro, as seguintes licencias de obras:----------------------------------------------------a) A D. ANGEL MANUEL OTEIZA LOPEZ, para construcción de vivenda unifamiliar
en As Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Francisco
Javier Fernández Echeverría, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:-------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.----------------------------------------------------------------------------------------------

b) A D. ANTONIO CASAS FRANCO, para a construcción dunha vivenda unifamiliar
en Osebe, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez
Vilanova, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:------------------------------------------- Construirase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------ Presentará escrito de cesións obrigatorias.------------------------------------------------------- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.---------------------------------------------------------------------------------------------c) A D. JOSE IGLESIAS COUTO, para construcción dun cerramento de 185 ml, na
finca nº 2241, situada en Solláns, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 metros ó eixe da pista pública, situando
a base do mesmo á mesma cata que o pavimento actual.------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramento en solo
r´sutico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 mts(artigo 33.i).-------------------------------------- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.-----------------------------------------------------------------------------------------d) A D. LINO ARES FERRO, para construcción dun cerramento, que por tratarse de
obras de muro de mampostería e sostén, presenta proxecto técnico redactado por D. Rogelio
Canedo Lamela, debendo axustarse ás seguintes condicións:-------------------------------------------- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado, utilizando materiais de acabado
segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.------------------------------------------------------------------------- Empregaranse materiais tradicionais do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Retranquearase 5.50 metros ó eixe da pista pública, afirmando a zona exterior ó
cerramento.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Materializará as cesións de terreo existentes no exterior do cerre construido.------------e) A D. FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ BOTANA, para construcción dun
cerramento de 270 metros lineais, nas fincas nº 914 e 913 situadas en Casal-Mouromorto,
parroquia de Calo, debendo axustarse ás seguintes condicións:----------------------------------------- O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando
a abse do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de carramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 metros (artigo 33.i).---------------------------- Empregaranse materiais tradiconais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.-----------------------------------------------------------------------------------------f) A Dª MARIA FERREIRO PEREZ, en representación da Comunidade de propietarios
da unidade 16-B de Os Tilos, para construcción dun cerramento de 70 ml, na finca que limita a
súa propiedade, debedno axustar as obras ás seguintes condicións:------------------------------------ Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan
revestidos e pintados.------------------------------------------------------------------------------------------

g) D. JUAN ALVAREZ RIAL, para construcción dun cerramento de 60 ml, na finca nº
700, situada en Ribeira, parroquia de Reis, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:---- O cerre situarase á distancia mínima sinalada na autorización da CPTOPV, situando a
base á mesma cota que o pavimento actual.---------------------------------------------------------------- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-------------------- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 metros(artigo 33.i).----------------------------- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan
revestidos e pintados.-----------------------------------------------------------------------------------------h) A Dª JESUSA BERMUDEZ RODRIGUEZ, para construcción dun galpón de 21 m/2
para usos auxiliares da vivenda, situada en núcleo tradicional delimitado, en Vilar, parroquia de
Teo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------- Retranquearase como mínimo 3 metros a lindeiros e 8 metros ó eixe da pista pública.-- A altura máxima será de 2,20 metros.------------------------------------------------------------ A pendente máxima da cuberta será de 40º.----------------------------------------------------- As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar, e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.---------------------------------------------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------i) A D. JOSE GONZALEZ SOUTO, para obras de construcción dun galpón de usos
auxiliares da vivenda situada en núcleo tradicional delimitado, de 30 m/2, situado en Cacheiras,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Retranquearase como mínimo 3 metros a lindeiros e á distancia sinalada pola
Demarcación de Estradas da Xunta para as obras da C-541.--------------------------------------------- A altura máxima será de 2,20 metros.------------------------------------------------------------ A pendente máxima da cuberta será de 40º.----------------------------------------------------- As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar, e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.---------------------------------------------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------l)A D. ANTON M. TORRES OUTON, para construcción dun alpendre de 30 m/2, para
usos auxiliares da vivenda, situado en núcleo tradicional delimitado, en Carballal, finca nº 560,
parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:--------------------------------- Retranquearase como mínimo 3 metros a lindeiros e 6 metros ó eixe da pista pública.--- A altura máxima será de 2,20 metros.------------------------------------------------------------ A pendente máxima da cuberta será de 40º.----------------------------------------------------- As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar, e utilizarán para a súa edificación os

materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.---------------------------------------------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe.--------------------------------------------------------------------------------ll) A D. LUIS CREGO BUELA, para obras de retellado de cuberto de 56 m/2, retellado
da vivenda de 117 m/2, restauración de muro existente de 30 m/2, repicado e encintado de
fachadas da casa e do cuberto de 150 m/2, en Cabovila, parroquia de Calo, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contará cos medios técnicos de seguridade para a execución das obras.-------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rurtal de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.----------------------------------------- “A tipoloxía das construcccións deberá ser congruente coas características do contorno
e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións
e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.------ A restauración do muro farase cumprindo as condicións de retranqueo mínimo da Lei
9/2002, en núcleos rurais tradicionais, deixando a base do mesmo á mesma cota do pavimento
actual da pista.-------------------------------------------------------------------------------------------------m) A Dª DIANA LENS RIVERA, para obras de retellado da cuberta da edificación
situada en Rúa de Francos, de 78 m/2, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.------------------------------------------------ Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe: “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.----------------------------------------------------------------------------------------n) A Dª JOSEFINA RIVERA IGLESIAS, para obras de retellado da cuberta da
edificación situada en Rúa de Francos nº 28, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.-----------------------------------------

- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe: “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.----------------------------------------------------------------------------------------ñ) A D. ANTONIO CASAL NEIRA, para obras de retellado da cuberta da edificación de
160 m/2, situada en Lamas nº 6, parroquia de Bamonde, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.----------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe: “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.----------------------------------------------------------------------------------------o) A D. MANUEL CURRÁS RODRÍGUEZ, para obras de retellado da cuberta da
edificación de 100 m/2, situada en Ramallosa, parroquia de Lucí, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:------------------------------------------------------------------------------------------ Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.----------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe: “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.----------------------------------------------------------------------------------------p) A D. JOSE NOGAREDA, para obras de encintado de fachada duns 50 m/2, e
substitución de 6 ventás da vivenda situada en Pedrouso, parroquia de Cacheiras,debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.----------------------------------------- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe: “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.-----------------------------------------------------------------------------------------

q) A D. JUAN ANTONIO RAMOS, para obras de reparación de fachadas de 80 m/2,
para quitar humidades e filtracións, no PK 6,900 da estrada C-541, parroquia de
Cacheiras,debendo axustar as obras ás seguintes condicións:------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Contará cos medios técnicos de seguridade para a execución das obras.-------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rurtal de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.----------------------------------------- “A tipoloxía das construcccións deberá ser congruente coas características do contorno
e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións
e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo”.-----r) A D. ARMANDO RIVAS CALVO, para parcelación das fincas nº 1156, 1157-1,
1157-2 e 1158, unha vez agrupadas, para 8 parcelas situadas en Texexe, parroquia de Calo,
debendo efectuar a segregación de acordo co proxecto presentado, debendo materializar as
cesións para ampliación de viais de acordo co artigo 171 da Lei 9/2002, no momento de solicitar
a licencia de edificación.---------------------------------------------------------------------------s) A Dª JOSEFINA LIÑARES FUENTES, para segregación da finca rústica, sinalada co
nº 1 do plano xeral parcelario da zona de Concentración Parcelaria de San Miguel de Rarís,
dunha superficie de 178 m/2, debendo efectuar a segregación de acordo coa documentación
técnica presentada.--------------------------------------------------------------------------------------------t) A D. ROBERTO SERRANO DELGADO, para segregación da finca situada en
Cerdeira, parroquia de Vilariño, debendo efectuar a segregación de acordo co proxecto
presentado, dando un fronte mínimo de 14 metros á vía pública.--------------------------------------u) A D. JOSE ANTONIO VILARIÑO MATO, para parcelación da finca nº 338 do plano
de concentración parcelaria da parroquia de Reis, situada en Riveira, debendo efectuar a
segregación de acordo co proxecto presentado, debendo materializar as cesións para ampliación
de viais de acordo co artigo 171 da Lei 9/2002, no momento de solicitar a licencia de
edificación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------v) A D. JOSE GARCIA FRAGA, para obras de ampliación de rampa de acceso a finca
con 3 tubos, en Insua, parroquia de Luou, debendo situar as tuberías ó mesmo cuneta, afirmando
con aglomerado asfáltico á parte superior dos tubos.----------------------------------------------------x) A D. JESUS CARLOS BARREIRO MOSQUERA, para vaciado de fosa séptica á
rede pública desumidoiros, da vivenda situada en Texexe, parroquia de Calo, debendo efectuar
o vaciado nas condicións e no punto de vertido que indique a compañía adxudicataria
“Aquagest”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------z) A Dª DELIA CASTELAO RODRIGUEZ, para obras de acondicionamento de
vivenda, segundo memoria presentada, na finca nº 622 de “Cascalleira”, parroquia de Calo,
debendo axuatar as obras ás seguintes condicións:-------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións. Concretamente, realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.-----------------------------------------

- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe: (“A tipoloxía das construcccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”).---------------------------------------------------------------------------------------aa) A D. SEVERINO IGLESIAS CONCHAS, para obras de acondicionamento de local,
destinado a carpintería de madeira, situado en Mallos nº 14, parroquia de Teo, segundo proxecto
redactado por D. José A. Souto Santiago, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:-----Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.------------------------------------ Executarase de acordo co proxecto presentado.------------------------------------------------- Dara cumprimento das condicións impostas no dictame ambiental da Consellería de
Medio Ambiente para o expediente MA962A 2004/000142-1 referidas a: instalación de fosa
séptica homologada; dispoñer de sistema que minimice a emisión de polvos á atmósfera;
entregar tódolos residuos producidos pola actividade(incluidos aceites e lubricantes da
maquinaria) a xestor autorizado.----------------------------------------------------------------------------ab) A Dª CRISTINA VAZQUEZ SIXTO, para obras de acondicionamento de local para
perruquería, en Fixó, nº 55, parroquia de Calo, debendo realizar as obras sen modificar o
volume actual da edificación, e sen que as obras afecten á estructura da mesma.-------------------ac) A D. MIGUEL ANGEL SEOANE SANCHEZ, para obras de acondicionamento de
local na parroquia de Cacheiras(Urbanización Estivada da Riveira, Bloque 1), debendo axustar
as obras ás seguintes condicións:----------------------------------------------------------------------------- Non se modificará o volume actuald a edificación, e as obras non afectarán a estructura
e instalacións da mesma.-------------------------------------------------------------------------------------- Tramitará previamente a licencia de actividade.-----------------------------------------------4.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTO.----------------------------Visto o expediente tramitado a instancia de Dª CRISTINA VAZQUEZ SIXTO, que
solicita licencia de apertura, para o establecemento dunha PERRUQUERÍA en Fixó, parroquia
de Calo, deste Concello.--------------------------------------------------------------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Xunta de Goberno Local, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora das
bases de réxime local, do 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, en
consonancia coa correspondente ordenanza fiscal, acorda conceder a licencia que se solicita, así
como aprobar a liquidación das taxas municipais correspondentes, o importe da cal deberá ser
ingresado previamente en aras municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--------5.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.----------------------Dada conta do escrito de D. José Sar García, en calidade de administrador da empresa
SAR SERVICIOS DE HOSTELERIA, S.L., nº 560, de data 12/03/04, no que expón que pasa a
rexer o establecemento dedicado a Restaurante-Café Bar, sito no lugar de Vilares de Rúa de
Francos, parroquia de Calo, para o que se concedera licencia municipal de apertura a D. José
Villar Pampín, polo que solicita o cambio de titularidade do dito establecemento, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acorda conceder o cambio que se solicita, debendo suxeitarse
ás mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licencia.-------------------------------6.- AUTORIZACIÓN PARA A CONCESION DE LICENCIA.--------------------------

Vista a solicitude presentada por EXCAVACIONES MIDON, S.L., e demais
documentos obrantes no expediente, para levar a cabo obras de restauración dun terreo para
mellora das condicións agronómicas, na paraxe “Eiras do Muíño”, parroquia de Cacheiras, a
Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acora informar favorablemente a autorización para a
concesión da licencia solicitada, ós efetos da súa remisión á C.P.T.O.P.V.--------------------------7.-AFECTACIÓN DE VEHÍCULO AUTOTAXI.------------------------------------------Vista a instancia suscrita por D. ALVARO ALONSO BEIROA, nº 544 de data
11-03-04, solicitando a afectación de vehículo para a licencia de autoturismo Clase B nº 12 da
que é titular, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda conceder o solicitado, sendo o
vehículo de marca Ford, modelo Mondeo TDCI, e con matrícula 7219-CSN.-----------------------8.-SOLICITUDES DE TARXETAS DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.-------------------------------------------------------------------------------------------a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Ramiro Sigüeiro Pereiro, non
debendo aporta-lo solicitante ningunha cantidade para o citado fin.-----------------------------------b) Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda non
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Miguel Peteiro Carrillo, por non
ter dificultades de mobilidade que lle impidan a utilización de transporte público, segundo o
informe emitido polo equipo de valoración de minusvalías da Consellería de Asuntos Sociais,
Emprego e Relacións Laborais.-----------------------------------------------------------------------------9.- ANTICIPO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES, ANO 2003.------------------Vista a solicitude presentada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda
conceder un anticipo de catro mil Euros a conta da subvención para actividades do ano 2003 á
entidade “Asociación Cultural A Mámoa” de Luou.-----------------------------------------------------10.- COMPRA DE LIBROS.---------------------------------------------------------------------A Xunta de Goberno Local, por unanimidade acorda a compra de once exemplares do
libro “Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas” 1907-1989”, á editorial TOXOSOUTOS, S.L., por
importe de 11,20 Euros/unidade.----------------------------------------------------------------------------11.- INSERCIÓN DE REPORTAXE SOBRE O CONCELLO DE TEO.--------------Tamén por unanimidade, a Xunta de Goberno Local, acorda a inserción dun reportaxe de
¼ de páxina sobre o Concello de Teo, no monográfico “Os camiños xacobeos en Galicia”, que
vai publicar “El Correo Gallego”, por importe de 300 Euros.------------------------------------------12.- SOLICITUDE DE SUBVENCION PROGRAMA LABORA.----------------------Vista a convocatoria da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais,
para a solicitude de subvención para a contratación de beneficiarios do Programa Labora en
colaboración coas entidades locais, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda a
aprobación da solicitude de subvención.--------------------------------------------------------------------

13.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACION DE
TRABALLADORES DESEMPREGADOS PARA A REALIZACION DE OBRAS DE
INTERESE XERAL E SOCIAL.-------------------------------------------------------------------------Vista a convocatoria da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais,
para a solicitude de subvención para a contratación de traballadores desempregados para a
realziación de obras de interese xeral e social, que baixo a rúbrica xerald e programas de
cooperación están destinadas ó financiamento de accións de fomento do emprego das entidades
locais, ó abeiro da orde de 5 de febreiro de dous mil catro, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda a aprobación da solicitude de dita subvención.----------------------------------14.-APROBACION DE OBRAS DE ACCESO Á ESCOLA INFANTIL
MUNICIPAL DE CALO.----------------------------------------------------------------------------------Á vista da necesidade de efectuar unhas obras de acondicionamento de accesos á escola
infantil de Calo, que non figuran no proxecto técnico aprobado, e que son as mínimas para o
remate do entorno, a Xunta de Goberno Local, vista a documentación obrante no expediente,
acorda por unanimidade a aprobación do presuposto presentado pola empresa “Seixo, S.L.”, por
un importe de cinco mil seiscentos corenta euros con trinta e oito céntimos, para a realización
urxente das obras, cunha contratación das mesmas pola modalidade de contrato menor.----------15.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.------------------------------------------

Non habendo máis asuntos de que tratar comprendidos na orde do día, levantouse a
sesión, sendo as vinte e unha horas e cincuenta minutos, estendéndose a presente acta, de todo o
que como Secretario adxunto certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde.
O ALCALDE,
O ADXUNTO A SECRETARÍA,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 5 DE ABRIL DE 2004.--------------------------------------------------------Na casa do concello de Teo, a oito
de
xaneiro
de
dous
mil
catro.-----------------------------SEÑORES ASISTENTES:
Sendo as dezanove horas, e baixo a presidencia do
Alcalde-Presidente:
Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco Martínez,
D. Armando U. Blanco Martínez.
reuniuse en primeira convocatoria a Xunta de
Concelleiros:
Goberno Local, coa asistencia dos seis membros que
D. Antonio Castroagudín Valladares
a compoñen e que se citan na marxe, a fin de levar a
D. Manuel R. Cajaraville Campos
cabo a sesión ordinaria supletoria convocada para
D. Manuel Mata Iglesias
este día.-------------------------------D. Juan B. Aller Suárez
Asiste o adxunto a Secretaría da corporación, D.
D. Ramón Cea Ferreiro
Luis Nieto Lago.--------------------Secretario:
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
D. Luis Nieto Lago
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos
na
seguinte
--------------------------------------------------------------------------ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.-----------------------------------------------------------------------------------A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e
que se rexistre no libro correspondente.--------------------------------------------------------------------2.- LICENCIAS DE APERTURA.--------------------------------------------------------------a) Visto o expediente tramitado a instancia de Dª MARIA JESUS ANDION VARELA,
que solicita licencia de apertura para o establecemento dun COMERCIO MENOR DE
PRODUCTOS TEXTILES E DECORACION PARA O FOGAR, en Montouto, Urbanización
Los Rosales, bloque C, local 2, parroquia de Cacheiras deste Concello.------------------------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Xunta de Goberno Local, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora de
bases de réxime local, do 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consonancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concederlle a licencia que se solicita,
así como aprobar a liquidación das taxas municipais correspondentes, o importe da cal deberá
ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--b) Visto o expediente tramitado a instancia de D. JESUS DE LA IGLESIA
FERNANDEZ, en representación de JESUS DE LA IGLESIA FERNANDEZ, S.L., que solicita
licencia de apertura para o establecemento dunha OFICINA DESTINADA Á REALIZACIÓN
DE SERVICIOS TECNICO-XURIDICOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA, en
Cacheiras, Edificio Umbrela, Portal 1-2ºD, parroquia de Cacheiras deste Concello.---------------Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licencia que se
pretende, a Xunta de Goberno Local, en uso das facultades conferidas pola Lei reguladora de

bases de réxime local, do 2 de abril de 1985, e texto refundido das disposicións legais en
materia de Réxime Local, aprobado por R.D. Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, en
consonancia coa correspondente Ordenanza fiscal, acorda concederlle a licencia que se solicita,
así como aprobar a liquidación das taxas municipais correspondentes, o importe da cal deberá
ser ingresado previamente en arcas municipais, sen o que a licencia non surtirá ningún efecto.--3. - ANTICIPO SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES, ANO 2003.------------------Vista a solicitude presentada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda
conceder o anticipo a conta da subvención para actividades do ano 2003 á entidade Asociación
Recreativa e Cultural “LosTilos”, por importe de 1000 Euros.-----------------------------------------4.-APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE MODIFICACION
PUNTUAL PLAN PARCIAL SAUR-2”.---------------------------------------------------------------A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda a aprobación definitiva do
“Proxecto de modificación puntual do Plan Parcial SAUR-2”, cumpridos os trámites previstos
pola Lei 9/2002, de 30 de decembro, unha vez rematado o prazo de exposición pública, e vendo
que non se presentaron alegacións ó mesmo.-------------------------------------------------------------5.- ADXUDICACION DO CONTRATO DE XESTION, EN REXIME DE
CONCESION ADMINISTRATIVA, DO CENTRO DE ATENCIÓN Á PRIMEIRA
INFANCIA DE CALO.-------------------------------------------------------------------------------------Vista a proposta da mesa de contratación, e unha vez examinado o expediente e as
puntuacións obtidas polas empresas licitadoras, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade,
adopta o seguinte acordo:------------------------------------------------------------------------------------1º.- Adxudicar á empresa “Aurora, Pilar, Ana, S.L.”, con C.I. F. B-15922230 e domicilio
en Rúa Ameneiro, U2A, P2-2ºI-Os Tilos, o contrato de xestión da Escola Infantil de Calo.------2º.- Notificar este acordo a tódolos licitadores, con indicación dos recursos a que teñan
dereito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------3º.- Comunicar á empresa adxudicataria que, previamente á sinatura do contrato
administrativo, deberá constituir, no prazo de vinte días, contados a partir da data de
notificación do presente acordo, unha garantía definitiva, por importe de 3.862,00 Euros(tres
mil oitocentos sesenta e dous euros), en calquera das formas aceptadas en dereito.-----------------

6.-ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.-------------------------------------------Non habendo máis asuntos de que tratar comprendidos na orde do día, levantouse a
sesión, sendo as dezasnove horas e corenta minutos minutos, estendéndose a presente acta, de
todo o que como Secretario adxunto certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde.
Vº e prace
O Alcalde,

O Secretario,

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 13 DE ABRIL DE 2004.
Na casa do concello de Teo, a oito de
xaneiro
de dous mil catro.
SEÑORES ASISTENTES:
Sendo as dezanove horas, e baixo a
Alcalde-Presidente:
presidencia
do Sr. Alcalde, D. Armando U.
D. Armando U. Blanco Martínez.
Blanco Martínez, reuniuse en primeira
Concelleiros:
convocatoria a Xunta de Goberno Local, coa
D. Antonio Castroagudín Valladares
asistencia dos seis membros que a compoñen e
D. Manuel R. Cajaraville Campos
que se citan na marxe, a fin de levar a cabo a
D. Manuel Mata Iglesias
sesión ordinaria supletoria convocada para este
D. Juan B. Aller Suárez
día.
D. Ramón Cea Ferreiro
Asiste o adxunto a Secretaría da
Secretario:
corporación, D. Luis Nieto Lago.
D. Luis Nieto Lago
Pola presidencia declárase aberto o acto,
pasándose de seguido a coñecemento e resolución
dos asuntos incluídos na seguinte

ORDE DO DÍA:
1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- O sr. Presidente inquire se algún dos Sres. edís
presentes desexa formular observacións ó borrador da acta da última sesión, que foi distribuída
coa convocatoria da actual.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aprobalo tal como foi redactado e
que se rexistre no libro correspondente.
2.-LICENCIAS DE OBRAS.- Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de
resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen (cinco membros no apartado p)), acorda conceder a
seguinte relación de licencias e aprobar igualmente as liquidacións de dereitos dos expedientes.
As licencias outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro; e
deberán notificarse os acordos ós interesados para que procedan ó pagamento do imposto sobre
construccións, instalacións e obras dos expedientes, e logo de acreditado o cumprimento destes
requisitos expediranse as licencias.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos favorables:
a) A “EIRAS DUARTE S.L. “, para construcción dunha vivenda unifamiliar en Cepeda,
parcela C, da parroquia de Oza, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón
Varela, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
- Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.

b) A “EIRAS DUARTE S.L.”, para construcción dunha vivenda unifamiliar en Cepeda,
parcela D, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª Mercedes Rosón
Varela, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
- Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.
c) A D. VALENTIN TATO SANCHEZ, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Poboa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. José C. Arrojo
Lois, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
- Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
- Garantirá a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.
d) D. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ BAO e OUTRO, licencia para construcción dunha
vivenda unifamiliar en Vilar de Calo, “Cotarelo”, finca nº 261-1, parcela 1, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla
Montaña, debendo axustar as obras ás condicións seguintes:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e coas modificacións de data 17
de febreiro de 2004, non iniciando as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores de
obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
e 172 da Lei 9/2002.
e) D. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ BAO e OUTRO, licencia para construcción dunha
vivenda unifamiliar en Vilar de Calo, “Cotarelo”, finca nº 261-1, parcela 2, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla
Montaña, debendo axustar as obras ás condicións seguintes:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e coas modificacións de data 17
de febreiro de 2004, non iniciando as obras ata presentar nomeamento de técnicos directores de
obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1
e 172 da Lei 9/2002.
f) D. MANUEL PÉREZ CAO, licencia para a legalización da vivenda unifamiliar
construida en Paraxó, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo
Rodríguez Vilanova, debendo axustar as obras ás condicións seguintes:
- Remataranse as obras de acordo co proxecto presentado.
- Garantizará a realización dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172 da
Lei 9/2002.

g) A D. MANUEL FRANCISCO VIGO FIGUEIRAS, para construcción dun
cerramento, que por tratarse de obras de muro de contención, presenta proxecto técnico
redactado por D. Guillermo Muñoz Chesa, na finca de As Galanas, parroquia de Calo, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:
- Executarase de acordo co proxecto técnico presentado, utilizando materiais de acabado
segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
- Empregaranse materiais tradicionais do medio rural onde se localice, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan revestidos e
pintados.
h) D. JOSÉ OTERO PACHECO, para obras de construcción dun galpón de 28 m2 e
pavimentación de 30 m de acera na parte traseira da casa, situada no núcleo tradicional
delimitado de Francos, parroquia de Calo, debendo axustarse as obras as condicións seguintes:
- Retranqueo mínimo 3 metros a lindeiros e 8 metros ao eixe da pista pública.
- Pendente máxima da cuberta 40º.
- As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a
morfoloxía do asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa
edificación os materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio
asentamento. En tal sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros
materiais tradicionais e propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou
de aluminio lacado e con cores acordes co medio rural.
- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o art. 104.c. da Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia para harmonizar
coa paisaxe.
i) Dª. NORMA PILLADO ORDOÑEZ., para obras de alicatado e cambio de azulexos,
solos, etc, na vivenda situada en Os Tilos, U-15-B, 3º C, parroquia de San Francisco de Asis,
debendo axustarse as obras as condicións seguintes:
- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
l) Dª. BEATRIZ REY OTERO, en nome de EMPRENDEDORES RL2 S.L., para
acondicionamento de local, sen actividade definida, no edificio “Estivada da Riveira”, bloque 3,
baixo A, situado en Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por D. Sergio L. Paniccia,
debendo axustarse as obras as condicións seguintes:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
ll) Dª. SONIA GARCÍA ALVITE, para segregación da finca nº 5 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situada en Poboa, debendo axustase ás
condicións seguintes:
-A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
m) D. JAIME EDELMIRO CARAMES CARNEIRO, para segregación da finca nº 118
do plano de concentración parcelaria da parroquia de Lucí, situada en Lucí, debendo axustase ás
condicións seguintes:
-A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.

n) Dª. DOLORES CASAL IGLESIAS, para segregación da finca nº 414 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Luou, situada no sitio de “Grigonllo”, debendo
axustase ás condicións seguintes:
-A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
ñ) D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, para agrupación e segregación das fincas
nº 260, 261 e 262 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Oza, situadas en
Vilanova, debendo axustase ás condicións seguintes:
-A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
o) D. GERMÁN-JESÚS MATA SÁNCHEZ, para segregación da finca situada en
Cerdeira, parroquia de Vilariño, segundo proxecto redactado polo técnico D. Enrique Perol
Rama, substituindo á licencia concedida en sesión de 22/03/2004, a D. Roberto Serrano
Delgado, debendo axustarse ás condicións seguintes:
-A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, dando un fronte mínimo
de 14 mts á vía pública.
Neste momento abandona a sala o Sr. Cajaraville Campos.
p) Dª. DIGNA MARÍA CHACÓN VARELA, para recheo dun solar situado en
Pontevea, parroquia de Cacheiras, debendo axustarse ás condicións seguintes:
-O recheo será o preciso para dar cumprimento das condicións técnicas da licencia
concedida para o edificio, sen superala cota da rasante oficial sinalada no planeamento, e
cumprindo as condicións da autorización da demarcación de estradas da Xunta de Galicia.
-Limitarase exclusivamente a zona urbana, sen afectar as zonas de protección de canles e
solo calsificado como rústico.
Volve a entrar e incorpórase á sesión o Sr. Cajaraville Campos.
q) REY REY NATALIA SLNE, para obras de acondicionamento de local, destinado a
gardería, situado en Cacheiras, Edificio Solaina, bloque 1, portal 3, baixo, segundo proxecto
técnico redactado por D. Marcelo Radio Esperón, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento das condicións da Consellería de Medio Ambiente.
r) D. MICHAEL ANTHONY NOTT FOJO, para obras de acondicionamento de local,
destinado a droguería, situado en Cacheiras, Edificio Dolmen, portal 5, local 9, segundo
proxecto técnico redactado por D. José Antonio Cerviño Pernas, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento das condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre residuos
e medidas correctoras.
-Dotará o aseo e cuarto de limpeza de ventilación suficiente, sexa natural ou forzada.
- A resistencia o lume da parede que separa da escaleira e portal será como mínimo
RF-120.

s) D. FRANCISCO ALBERTO VIEJO GOMEZ, para obras de instalación dun depósito
de gas en A Pedra, parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado por D. Luis Cerviño
Otero, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
- Executarase de acordo co proxecto presentado.
- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente.
- Instalarase dentro do solo clasificado como urbano.
t) CALOGALANAS, S.L., para obras de instalación dun depósito de gas en Galanas,
parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D. Miguel A. Gómez Gómez,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente.
-Instalarase dentro do solo clasificado como urbano.
u) Dª. MERCEDES VIEITES MELLA, para obras de instalación dun depósito de gas en
Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por Dª. Pilar Pardo
Pérez, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente.
-Instalarase dentro do solo clasificado como urbano.
v) TERRATEST MEDIOAMBIENTE, S.L., para obras de instalación dun sistema de
limpeza con depósitos en Casalonga, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico
redactado por “tma”, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente.
3.- LICENCIA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.
Visto o informe do Técnico Municipal e demais documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, S.L., a LICENCIA DE
PRIMEIRA OCUPACION, para a edificación destinada a 9 vivendas adosadas, en Balcaide,
parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licencia municipal número 91/01, de
data 3/05/2201, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiro e previo aboamento da
liquidación do imposto correspondente que se aproba, sen o cal non surtirá ningún efecto.
4.- CAMBIO DE TITULARIDADE DUN ESTABLECEMENTO.
Dada conta do escrito de Dª Mª DEL CARMEN BOTANA IGLESIAS, nº 3019, de data
3/12/2003, no que expón que pasa a rexer o establecemento dedicado a Taberna, sito no lugar de
Florida, parroquia de Rarís, para o que se concedera licencia municipal de cambio de
titularidade a D. José Mª Fabeiro Bellón, en sesión de 22/08/2001, polo que se solicita o cambio
de titularidade do dito establecemento, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda
conceder o cambio que se solicita, debendo suxeitarse ás mesmas condicións baixo as que foi
concedida a primitiva licencia.
5.-SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.

a) Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais, e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a Dª. María del Carmen Mallón Noya, para
sufraga-los gastos de comedor escolar dos seus fillos.
6.-SOLICITUDE
DE
TARXETA
DE
ESTACIONAMENTO
PARA
MINUSVÁLIDOS.
a)Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Manuel Ares Barral, non
debendo aportar o solicitante ningunha cantidade para o citado fin.
b) Vistos os informes emitidos polo departamento de servicios sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta Local de Goberno, por unanimidade, acorda
concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª. Flora García Chico, non
debendo aportar a solicitante ningunha cantidade para o citado fin.
7.- SUPLEMENTO PUBLICITARIO DE “EL CORREO GALLEGO”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda a inclusión de ½ páxina de
reportaxe con fotos no suplemento que editará “El Correo Gallego” con motivo do Salón
Internacional de Turismo de Barcelona, que se repartirá no stand de Turgalicia. O seu importe é
de 630 Euros.
8.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.
Non habendo máis asuntos de que tratar comprendidos na orde do día, levantouse a
sesión, sendo as vinte e unha horas e cincuenta minutos, estendéndose a presente acta, de todo o
que como adxunto a Secretaría certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde.
Vº e prace
O Secretario,
O Alcalde,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 23 DE ABRIL DE 2004.

SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares
D. Manuel R. Cajaraville Campos
D. Juan B. Aller Suárez
D. Ramón Cea Ferreiro
Non asiste: D. Manuel Mata Iglesias
Secretario:
D. Javier Nieves González, Secretario
Xeral do Concello.

Na casa do concello de Teo, sendo as trece horas e
trinta minutos do día 23 de abril de 2004, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Martínez, reuniuse en primeira convocatoria a Xunta
de Goberno Local, coa asistencia dos membros que
se citan na marxe, a fin de levar a cabo a sesión
extraordinaria urxente convocada para este día.
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
incluídos na seguinte
ORDE DO DÍA:

1.-

RATIFICACIÓN

DA

URXENCIA

DA

CONVOCATORIA.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que a
compoñen, acorda ratifica-la urxencia da convocatoria.
2º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
2.1. Visto o escrito presentado por D. Casimiro García Echevarría, en calidade de Presidente da
Asociación de afectados pola variante C-541, de data 14 de abril de 2004, con rexistro de
entrada no Concello núm.. 797, do 14.04.2004, no que solicita autorización para intervir no
Pleno extraordinario que se celebrará a instancia dos grupos municipais do B.N.G. e
P.S.G.-P.S.O.E., designando para a intervención a Dª. María Elvira Souto Presedo.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a solicitude presentada para que interveña durante un tempo
máximo de cinco minutos, de conformidade co disposto no art. 10 do Regulamento de
participación veciñal deste Concello.
2º) Facultar á Alcaldía para a execución deste acordo.
E non habendo máis asuntos de que tratar comprendidos na orde do día, levantouse a
sesión sendo as trece horas e corenta minutos, estendéndose a presente acta, de todo o que como
Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde.
Vº e prace
O Secretario,
O Alcalde,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 28 DE ABRIL DE 2004.
Na casa do concello de Teo, a 28 de abril de
2004.
Sendo as vinte horas e trinta minutos, e baixo a
SEÑORES ASISTENTES:
presidencia do Sr. Alcalde, D. Armando U. Blanco
Alcalde-Presidente:
Martínez,
reuniuse en primeira convocatoria a
D. Armando U. Blanco Martínez.
Xunta de Goberno Local, coa asistencia dos seis
Concelleiros:
membros que a compoñen e que se citan na marxe,
D. Antonio Castroagudín Valladares
a fin de levar a cabo a sesión extraordinaria
D. Manuel R. Cajaraville Campos
convocada para este día.
D. Manuel Mata Iglesias
Pola presidencia declárase aberto o acto, pasándose
D. Juan B. Aller Suárez
de seguido a coñecemento e resolución dos asuntos
D. Ramón Cea Ferreiro
incluídos na seguinte
Secretario:
ORDE DO DÍA:
D. Javier Nieves González, Secretario
Xeral do Concello.
1º) LICENCIAS DE APERTURA.
Asiste: D. Enrique Eijo Blanco,
1.1.- Visto o expediente tramitado a instancia de
arquitecto técnico municipal.
D. MIGUEL ANGEL SEOANE SANCHEZ, que
solicita a regulamentaria licencia para abrir ó
público un establecemento dedicado a VIDEOCLUBE, no lugar de Cacheiras (Urb. Estivada da
Riveira, Bl. 1-Baixo B, parroquia de Cacheiras deste concello.
Visto o informe sanitario e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen acorda conceder
a licencia que se solicita, previo pagamento das taxas do expediente, o importe da cal deberá ser
ingresado previamente en arcas municipais.
2º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
2.1-. Visto o escrito asinado por D. José Antonio Ortigueira Espinosa, en calidade de Presidente
do Consello de Administración do Club Los Tilos S.A. de data 26.04.2004, con rexistro de
entrada no Concello núm. 952, do 28.04.2004, polo que en resumo expón que van proceder ó
vaciado das piscinas sitas nas instalacións desa sociedade a partir do día 01.05.2004 e que a vía
de desagüe será a cuneta do camiño colindante ás instalacións, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Solicitar que os técnicos de Aquagest propoñan o punto e as condicións técnicas do vaciado
á rede pública de saneamento co fin de evitar posibles efectos perxudiciais sobre o medio
ambiente e predios de veciños.
2º) Comunicar este acordo ó interesado e a Aquagest.
2.2-. Visto o escrito asinado por Dª. Carmen Pereiro Sousa, de data 20.04.2004, con rexistro de
entrada no Concello núm. 843, do 20.04.2004, no que en resumo denuncia a situación de
abandono na que se atopa o parque-pistas de Os Tilos e solicita que na medida do posible se
amañen os útiles de xogo e se proceda á retirada dos tódolos fragmentos e restos que hai nas
pistas, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:

1º) Comunicar á interesada que o Concello está a traballar niso e que foron reparados
recentemente e xa se atopan outra vez destrozados, e que na medida das posibilidades
económicas do Concello se amañarán.
2.3.- SOLICITUDES DE AXUDA A DOMICILIO.
2.3.1.- Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda no fogar a D. MANUEL
GOMEZ BECERRA, Pasaporte nº: X-314472, non debendo aportar a solicitante ningunha
cantidade para o citado fin.
2.3.2.- Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª. FILOMENA
VAZQUEZ IGLESIAS, DNI: 33071588, debendo aportar a solicitante a cantidade de 14,42
euros mensuais para o citado fin.
2.4.- SOLICITUDES DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.
2.4.1.- Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda de emerxencia social a D.
Belkheir Rahhou, N.I.E.: X-1080604-H, para sufragar os gastos de subministro eléctrico.
2.4.2.- Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda de emerxencia social a Dª.
Encarnación Barreiro Ceruelo, DNI: 33217152, para sufragar os gastos de comedor escolar e
ludoteca dos dous fillos mentras a nai realiza un curso de formación ocupacional.
2.4.3.- Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda de emerxencia social a D.
Manuel Gómez Becerra, Pasaporte nº X-314472 , para sufragar os gastos de alimentos.
2.5.- SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.
2.5.1.-Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais e demais documentación
obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda concederlle a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª.
Lidia Leal Moar, DNI:35433500-E.
3º) TOMA DE COÑECEMENTO DE ADENDA A CONVENIO DE COLABORACIÓN.
A Consellería de Medio Ambiente e o Concello con data 21.10.2003 asinaron un convenio de
colaboración para a instalación de contenerización subterránea. Con data 24.02.2004 asinouse
unha adenda ao convenio referenciado polo que en resumo sinálase que a eficacia do convenio
rematará o 31.12.2004.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:

1º) Tomar coñecemento da adenda asinada e facultar expresamente á Alcaldía para tódolos
trámites sucesivos e necesarios para a execución e xestión do expediente.
4º) ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE, DOS CONTRATOS DAS OBRAS DO POS 2004.
Dada conta do expediente para a contratación das obras do Concello incluidas no plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal da Excmª Deputación
Provincial da Coruña do 2004 ( POS 2004 ), licitadas por procedemento negociado por mor da
contía, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Adxudicar ás empresas relacionadas a execución dos seguintes contratos de obras e polos
prezos especificados, por facer unhas proposicións que se consideran convenientes para o
Concello en aplicación dos criterios de adxudicación dos pregos.
Título das obras:
1.- Abastecemento en Verxeles-Cepeda.. Presuposto de contrata:58.776,09 euros. Prezo de
adxudicación:58.282,30 euros. Contratista adxudicatario:Manuel Sobredo S.L. Importe da
fianza definitiva a constituir polo contratista:2.331,29 euros.
2.- Saneamento en Casalonga-Río Tinto-Pedreira. Presuposto de contrata:45.145,31 euros.Prezo
de adxudicación:45.145,31 euros. Contratista adxudicatario: Excavaciones Ovidio S.L.. Importe
da fianza definitiva a constituir polo contratista:1.805,81 euros.
3.- Afirmado en Mazas, abastecemento e saneamento en O Casal. Presuposto de contrata:
52.744,56 euros. Prezo de adxudicación:52.700 euros. Contratista adxudicatario: Martínez
Montes e Hijos S.L. Importe da fianza definitiva a constituir polo contratista:2.108 euros.
4.- Afirmado en Tarrío, saneamento e abastecemento en A Pedra. Presuposto de contrata:
57.344,83 euros. Prezo de de adxudicación:57.194,83 euros. Contratista adxudicatario:
Transportes y Maquinaria C.P., S.L. .Importe da fianza definitiva a constituir polo contratista:
2.287,79 euros.
5.- Saneamento e abastecemento en Espasande. Presuposto de contrata: 51.015,11 euros. Prezo
de adxudicación:51.000 euros. Contratista adxudicatario: Martínez Montes e Hijos S.L..Importe
da fianza definitiva a constituir polo contratista:2.040 euros.
6.- Acondicionamento e afirmado de pistas en Luou, Recesende e Pontevea. Presuposto de
contrata: 58.581,33 euros. Prezo de adxudicación:58.481,33 euros. Contratista adxudicatario:
Transportes y Maquinaria C.P., S.L. Importe da fianza definitiva a constituir polo
contratista:2.339,25 euros.
2º) Designar técnico director das obras ao Sr. enxeñeiro de camiños, D.Gilberto Rodríguez
Rodríguez, autor dos proxectos.
3º) Que se notifique o presente acordo aos adxudicatarios para que procedan a presenta-las
fianzas definitivas polos importes do 4% do prezo de adxudicación de cada unha das obras en
calquera das formas a que se refire o art. 36 do TR. LCAP., no prazo de quince días naturais

seguintes ó da recepción da notificación deste acordo, e logo de acreditado o cumprimento deste
extremo facultar expresamente ao Sr. Alcalde para a sinatura dos contratos.
5º) LICENCIAS DE OBRAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda concede-la seguinte relación de licencias e aprobar igualmente as
liquidacións de dereitos dos expedientes. As licencias outorganse deixando a salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiro; e deberán notificarse os acordos aos interesados para que
procedan ao pagamento do imposto sobre construccións, instalacións e obras dos expedientes, e
logo de acreditado o cumprimento destes requisitos expediranse as licencias.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos favorables:
5.1. A. D. ARMANDO RIVAS CALVO, en representación de INVESTIMENTOS
URBANÍSTICOS DO NOROESTE S.L., licencia para a construcción de 8 vivendas
unifamiliares en Texexe, parroquia de Calo, fincas núm. 1156, 1157-1,1157-2 e 1158, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Guillermo Muñoz Chesa, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-. Construirase de acordo co proxecto presentado.
-. Urbanizará o fronte das parcelas nas condicións indicadas no presuposto de urbanización,
aportando aval que garanta a execución das obras, non surtindo efectos a licencia ata a
presentación no Rexistro do Concello deste documento para a incorporación ao expediente.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: Núcleo tradicional.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida: 7,00 M(B+1).
4) Presuposto:785.952,72 euros.
5) Técnico director: Jesús Damia Rodríguez.
6) Prazo de inicio das obras:6 meses.
7) Prazo de remate das obras:3 anos.
8) Número de expediente:114/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
5.2. A.D. ARTURO FERNÁNDEZ ARUFE, licencia para construcción dun cuberto de 30 m2
para usos auxiliares da vivenda na finca núm. 464, de Fixó, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-. Retranqueo mínimo 3 metros a lindeiros e 6 metros ao eixe da pista pública.
-. Altura máxima 2,20 metros.
-. Pendente máxima da cuberta 40º.

-. As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.
-. Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o art. 104.c. da Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia para harmonizar
coa paisaxe.
-. Gardará o retranqueo mínimo de 5 metros do borde do regato existente na zona urbana de
Fixó.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
6º) SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS.
6.1. Dada conta da Orde da Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado do 23
de marzo de 2004, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas e
subvencións para a realización de obras de construcción, mellora, acondicionamento e reforma
de instalacións deportivas e para a adquisición de equipamentos deportivos, publicada no DOG
núm.60, do 26.03.2004, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Solicitar unha subvención polo importe de: 68.328,80 euros para a realización das obras que
se aproban de: 1-. Construcción de vestiarios no pavillón da Ramallosa. 2-. Acondicionamento e
mellora da piscina descuberta dos Tilos, segundo memorias valoradas das obras asinadas polo
arquitecto técnico municipal, aceptando as condicións de financiamento e demais requisitos
establecidos na orde referenciada.
2º) Declarar que o pavillón da Ramallosa e a piscina descuberta dos Tilos son de titularidade
municipal.
3º) Facultar expresamente ao Sr. Allcalde para a realización de tódolos trámites sucesivos e
necesarios para a execución e xestión deste acordo e do seu correspondente expediente.
7º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTOS.
7.1. A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aproba-los presupostos presentados por Edicións Xerais de Galicia S.A. por importes de
153,52 euros e 217,17 euros para o subministro de 25 exemplares gravados co escudo ou
logotipo do Concello dos títulos: Xoaquín Lorenzo (Merlín), e Xoaquín Lorenzo:Vida e obra
respectivamente, por mor da celebración do día das letras galegas deste ano.
7.2. Ante a necesidade de efectuar obras de: Traballos de pintura nos polideportivos municipais
de Os Tilos, A Ramallosa e Calo, a Xunta de Goberno Local vista a documentación obrante no
expediente, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aproba-lo presuposto das obras confeccionado polo arquitecto técnico municipal.

2º) Aproba-lo presuposto presentado pola empresa Construcciones Raris S.L., por un importe
de: 22.272 euros ive incluido, para a realización urxente das obras, contratando as mesmas con
esta empresa polo sistema de contrato menor ao abeiro do disposto nos art. 56 e 121 do Real
decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
contratos das adminitsracións públicas.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinteunha
horas e trinta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
O Alcalde
Vº e Prace.

O Secretario.

Asd. Armando U. Blanco Martínez.

Asd. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
QUE TIVO LUGAR O DÍA 14 DE MAIO DE 2004.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as
doce horas e trinta minutos do día 14 de maio de 2004, reuníronse en primeira convocatoria con
retraso os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D.
Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realiza-la sesión extraordinaria correspondente ó
día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Manuel R. Cajaraville Campos; D. Manuel Mata Iglesias; D. Juan B. Aller
Suárez; D. Ramón Cea Ferreiro.
NON ASISTE: D. Antonio Castroagudín Valladares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario Xeral do Concello.
Asiste: D. Enrique Eijo Blanco, Arquitecto Técnico Municipal.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde
do día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS
SESIÓNS ANTERIORES DO: 13.04.2004, 23.04.2004 e 28.04.2004.
De conformidade co artigo 91 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das corporacións locais, o Sr. Alcalde preguntou se algún membro da Xunta de
Goberno Local tiña que formular algunha observación ou reparo ós borradores das actas das
sesións anteriores de datas: 13.04.2004, 23.04.2004 e 28.04.2004, e sometidas a votación a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda prestar aprobación ás mesmas sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS DE OBRAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda concede-la seguinte relación de licenzas e aprobar igualmente
as liquidacións de dereitos dos expedientes. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito
de propiedade e sen prexuízo de terceiro; e deberán notificarse os acordos ós interesados para
que procedan ó pagamento do imposto sobre construccións, instalacións e obras dos
expedientes, e logo de acreditado o cumprimento destes requisitos expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos favorables:

2.1. A D. JESÚS SOUTO CARLIN, en nome de BAHIA INMOBILIARIA GALLEGA S.L.,
licenza para a construcción dun edificio de sotano, baixo e primeiro para uso comercial, en
Reborido, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I.
González Gil, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:

- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a presentación de
nomeamento de técnico director de execución material.
- Darase cumprimento das condicións do informe da Demarcación de Estradas para a N-550.
-Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada.
-Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: Urta-Urbano.
2) Uso:Vivenda e compatibles.
3) Altura permitida: 7,00 M.
4) Presuposto:117.307,84 euros.
5) Técnico director: -.
6) Prazo de inicio das obras:6 meses.
7) Prazo de remate das obras:3 anos.
8) Número de expediente:116/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A MAHIA SANTIAGO S.L., licenza para a construcción de 32 vivendas unifamiliares
de planta baixa e aproveitamento baixo cuberta no ámbito do Plan Parcial SAU-4, zona AR-12 e
AR-11, parcelas 21N a 36N e 39N a 54N, en Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Francisco Otero Méndez e outro, visado o 13 de abril do 2004 e modificado
visado o 30 de abril de 2004, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, segundo as modificación con visado do
Colexio de Arquitectos de data 30 de abril de 2004 presentada en escrito nº 1013 de data
4/05/2004.
-Non iniciará as obras ata presentar nomeamento de técnico director de execución material das
obras.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: SAU 4 vivenda unifamiliar.
2) Uso:Vivenda e compatibles.
3) Altura permitida: 6,00 m. cara inferior forxado.
4) Presuposto:2.231.040 euros.
5) Técnico director: -.
6) Prazo de inicio das obras:6 meses.
7) Prazo de remate das obras:3 anos.

8) Número de expediente:117/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a

data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.3. A D. MARCOS LÓPEZ FERNÁNDEZ, licenza para a construcción dunha vivenda
unifamiliar no ámbito do Plan Parcial SAU-4, zona AR-9, parcela 56, en Cacheiras, segundo
proxecto visado o 19 de xaneiro de 2004, redactado polo arquitecto D. Francisco Otero Méndez
e outro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado.

Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: SAU 4 vivenda unifamiliar.
2) Uso:Vivenda e compatibles.
3) Altura permitida: 6,00 M.cara inferior forxado.
4) Presuposto:70.135 euros.
5) Técnico director: Antonio Framiñana Fraga.
6) Prazo de inicio das obras:6 meses.
7) Prazo de remate das obras:3 anos.
8) Número de expediente:118/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.4. A Dª. MARIA DOLORES SANTISO CASAL, licenza para a construcción dunha
vivenda unifamiliar en “Grigonllo”, Bustelo, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: Nucleo tradicional.
2) Uso:Vivenda e compatibles.
3) Altura permitida: 7,00 M.
4) Presuposto:105.165 euros.
5) Técnico director: -.
6) Prazo de inicio das obras:6 meses.
7) Prazo de remate das obras:3 anos.

8) Número de expediente:119/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

2.5. A D. MANUEL PÉREZ BARCIA, licenza para a construcción dunha vivenda
unifamiliar en Noenlles, parcela 222-B, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Manuel Echeverria Ulargui, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: Nucleo tradicional.
2) Uso:Vivenda e compatibles.
3) Altura permitida: 7,00 M.
4) Presuposto:97.000 euros.
5) Técnico director: -.
6) Prazo de inicio das obras:6 meses.
7) Prazo de remate das obras:3 anos.

8) Número de expediente:120/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.6. A D. RAMÓN CASTROMIL VENTUREIRA, licenza para a ampliación dunha vivenda
unifamiliar en Rivas, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Manuel
Barrera López, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: Nucleo tradicional.
2) Uso:Vivenda e compatibles.
3) Altura permitida: 7,00 M.
4) Presuposto:130.983,91 euros.
5) Técnico director: -.
6) Prazo de inicio das obras:1 ano.
7) Prazo de remate das obras:3 anos.
8) Número de expediente:121/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

2.7. A D. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ PADILLA, licenza para a construcción dunha vivenda
unifamiliar en Grela, parroquia de Lampai, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Mariano Jaureguizar Azarola, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.
-Situará a vivenda á distancia sinalada pola Excma. Deputación de A Coruña.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: Nucleo tradicional.
2) Uso:Vivenda e compatibles.
3) Altura permitida: 7,00 M.
4) Presuposto:54.264 euros.
5) Técnico director: -.
6) Prazo de inicio das obras:1 ano.
7) Prazo de remate das obras:3 anos.
8) Número de expediente:122/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.8. A D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, licenza para a construcción dunha vivenda
unifamiliar en Vilanova, parcela 2, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: Nucleo tradicional.
2) Uso:Vivenda e compatibles.
3) Altura permitida: 7,00 M.

4) Presuposto:60.000 euros.
5) Técnico director: -.
6) Prazo de inicio das obras:6 meses.
7) Prazo de remate das obras:3 anos.
8) Número de expediente:123/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a

data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.9. A D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, licenza para a construcción dunha vivenda
unifamiliar en Vilanova, parcela 1, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: Nucleo tradicional.
2) Uso:Vivenda e compatibles.
3) Altura permitida: 7,00 M.
4) Presuposto:60.000 euros.
5) Técnico director: -.

6) Prazo de inicio das obras:6 meses.
7) Prazo de remate das obras:3 anos.
8) Número de expediente:124/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.10. A MAHIA SANTIAGO S.L., licenza para a construcción de duas piscinas, no ámbito
do Plan parcial SAU-4, zona comercial, sobre parcela de 516,35 m2 en Cacheiras, segundo
proxecto visado ó 28 de agosto de 2003, redactado polo arquitecto D. Francisco Otero Méndez e
outro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, en substitución da licencia concedida
anteriormente.
-Tramitaranse antes da posta en funcionamento o resto das autorizacións da normativa
sectorial apliacable.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.11. A D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, en nome de COMPOSTELA MOTOR S.A., licenza
para modificación de fachada e aumento de semisótano dunha nave con licencia municipal de
data 20/02/2002, en Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo enxeñeiro D.
Andrés Botana Caeiro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:

- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Manterá o resto das condicións da licencia de data 20/02/2002.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: MIR-Urbano.
2) Uso:Vivenda-naves.
3) Altura permitida: 10 M.
4) Presuposto:169.393,63 euros.
5) Técnico director: -.
6) Prazo de inicio das obras:6 meses.
7) Prazo de remate das obras:3 anos.
8) Número de expediente:126/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.12. A D. JOSÉ LUIS FRANCISCO GALLEGO, licenza para obras de acondicionamento de
baixo en urbanización Boa Vila, Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo proxecto técnico
redactado por D. Arturo Juiz López, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Cumprirá as condicións de protección contra incendios da CPI-96.
2.13. A PROMOTORA HOSTELERÍA GALLEGA S.L., licenza para obras de modernización e
adecuación de 14 habitacións no Hotel Congreso, en Montouto, parroquia de Cacheiras,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
2.14. A COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO EDIFICIO U-4-A DE OS TILOS, licenza para
obras de rehabilitación de fachadas e terrazas, segundo presuposto presentado, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.

-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mendionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

2.15. A Dª. ANA TERESA CRAVEIRO PARREIRA DA GAMA, licenza para obras de
formación de aseos, demolición de portal, colocación de tres portas e ventá, instalación de
radiador, pintura, etc, na vivenda sita na finca 18.328 de Os Verxeles, parroquia de Oza,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
2.16. A D. JESÚS VIGO TARRIO, licenza para construcción dun cerre de 15 mts lineais e
instalar un portal na casa nº 5, situada en Castres, parroquia de Oza, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do muro á mesma cota que o pavimento actual.-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-

-Empregaranse materiais tradicionais do medio rural onde se localiza, prohibindose o emprego
de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e pintados.-A altura máxima da parte opaca será de 90 cm no punto medio, e o resto de postes e tela
metálica ata unha altura máxima de 2,20 metros.2.17. A D. JOSÉ SOUTO VILAR, licenza para construcción dun cerramento de 120 metros
lineais, na finca nº 241, situada en Mosteiro, parroquia de Lampai, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do muro á mesma cota do pavimento actual.-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.-Darase cumprimento do artigo 42.c) da dita Lei.-Empregaranse materiais tradicionais do medio rural onde se localiza, prohibindose o emprego
de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e pintados.-A altura máxima da parte opaca será de 90 cm no fronte da vía pública, e o resto en celosía ou
malla, poidendo acadar unha altura máxima de 2,20 metros.2.18. A D. FERNANDO VICENTE MOSTEIRO, licenza para segregación da finca nº 117
do plano de concentración parcelaria da parroquia de Lucí, situada en Igrexa, segundo proxecto
de segregación redactado polo técnico D. Javier López López e Fernando Vicente Mosteiro,
debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.2.19. A Dª. PILAR ENCARNACIÓN BLANCO ILLODO, en representación de MAHIA SANTIAGO,
S.L., licenza para agrupación e segregación das seguintes parcelas:
a) Agrupación de 18 parcelas, da nº 19 a 36 incluidas ámbalas dúas, e nova agrupación en
16 parcelas, (da nº 21N ata a 36N) do Plan Parcial SAUR-4, situadas en Pedrouso, parroquia de
Cacheiras.
b) Agrupación de 18 parcelas, da nº 37 a 54 incluidas ámbalas dúas, correspondentes a zona
AR-11, e nova agrupación en 16 parcelas, (da nº 39N ata a 54N) do Plan Parcial SAUR-4,
situadas en Pedrouso, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto de segregación redactado polo

técnico D. Francisco J. Amenedo Ansede e D. Francisco J. Otero Méndez, debendo axustarse ás
seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A., CIF:A-28164754, con
rexistro de entrada no Concello núm. 321, de data 16.02.2004, solicitando licencia de
apertura/instalación de adecuación e ampliación de nave para autoservicio de alimentación.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licencia municipal solicitada para a
instalación da actividade de adecuación e ampliación de nave para autoservicio de alimentación,
que se pretende ubicar no lugar de Montouto, parroquia de Cacheiras-Teo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente para que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Escrito de D. José Miguel Pérez Real, en representación de REPSOL BUTANO, S.A.,
NIF: 76.449.493-T, con rexistro de entrada no Concello núm. 446, de data 27.02.2004,
solicitando licencia de apertura/instalación dun depósito de gas propano de 4.880 litros
(enterrado), para subministro de gas a 9 chalets.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licencia municipal solicitada para a
instalación dun depósito de gas propano de 4.880 litros (enterrado), para subministro de gas a 9
chalets, que se pretende ubicar no lugar de Balcaide, parroquia de Calo-Teo.

2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente para que proceda á calificación da actividade.
3.3.- Escrito de D. José Miguel Pérez Real, en representación de REPSOL BUTANO,
S.A., NIF: 76.449.493-T, con rexistro de entrada no Concello núm. 445, de data 27.02.2004,
solicitando licencia de apertura/instalación dun depósito de gas propano de 2.450 litros (aereo),
para subministro de gas a 6 vivendas e 2 baixos comerciais.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,

insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licencia municipal solicitada para a
instalación dun depósito de gas propano de 2.450 litros (aereo), para subministro de gas a 6
vivendas e 2 baixos comerciais, que se pretende ubicar no lugar de Ameneiro, parroquia de
Calo-Teo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente para que proceda á calificación da actividade.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.

4.1. Visto o escrito asinado polo portavoz de Grupo Municipal do P.S.G.-P.S.O.E. de
Teo, de data 13 de maio de 2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 1122, da mesma
data, no que manifesta publicamente a súa solidariedade e respaldo á reivindicación dos
veciños/as de Francos ( Teo ) expresada nun escrito apoiado por 210 sinaturas no que rexeitan
”o trazado que está a executar o Ministerio de Fomento na desviación da antiga estrada N-550
na zona do O Faramello-As Barreiras, a causa das obras do ferrocarril de alta velocidade” e
esixen “unha solución alternativa máis axeitada que elimine a excesiva sinuosidade ( co
conseguinte perigo para o futuro) da opción elixida niste momento”, esixindo a inmediata
paralización das obras e a apertura dun proceso de negociación cos veciños, solicitando o grupo
municipal socialista a intervención urxente do Alcalde diante do Ministerio de Fomento en
apoio das reivindicacións veciñais para conseguir a paralización das obras, e o estudio, e
posterior execución dunha alternativa máis racional en consonancia coas lexítimas demandas do
colectivo veciñal; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Remitir o escrito ó Ministerio de Fomento para a súa toma en consideración e estudio
previos os informes oportunos co fin de atende-las demandas veciñais.
4.2. Visto o escrito asinado pola Residencia da 3ª idade ”Las Encinas S.L.” con enderezo
en Constenla-Cacheiras-Teo, con CIF: B-24361636, de data 23 de abril de 2004, con rexistro de
entrada no Concello núm. 984, do 30.04.2004, no que expón que para realizar a asistencia a
grandes discapacitados no centro e obter a autorización da consellería precisa que se engada na
licencia concedida con data 13.05.2003 para a actividade de residencia para a 3ª idade a
grandes discapacitados.
Resultando que segundo a solicitude do interesado non haberá que realizar ningunha
modificación estructural nin arquitectónica no edificio, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Modificar a licencia concedida con data 13.05.2003 engadindo á licencia de
residencia para a 3ª idade a actividade de grandes discapacitados.
2º) Que se remita certificación deste acordo ó interesado para o seu coñecemento e
efectos, informándolle que non poderá exerce-la actividade sen a obtención previa da
autorización da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais.

4.3. Visto o escrito asinado por D. Braulio Anca Coya, en representación da “Asociación
de Veciños dos Tilos”, de data 28 de abril de 2004, con rexistro de entrada no Concello núm.
957, do 28.04.2004, no que expón que a Xunta Directiva desa Asociación acordou na súa última
xuntanza dar respaldo á petición de D. Roberto Lobato de cambiar as actuais árbores existentes
frente ó establecemento “Agasallos” por outros máis ornamentais, facéndose eles cargo dos
custos que ocasione esta operación, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda autorizar dito cambio.
4.4. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe emitido polo
Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª. Encarnación Barreiro
Ceruelo, D.N.I. nº: 33.217.152, non debendo aportar a solicitante ningunha cantidade para o
citado fin.
4.5. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe
emitido polo Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Mª
Milagros Mourelle Blanco, D.N.I. 45.871.165, para sufragar os gastos de comedor do colexio da
súa filla durante dezaoito días do mes de xuño.
4.6. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe
emitido polo Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Mª
Carmen Mallón Noya, D.N.I. 45.905.917-K, para sufragar os gastos de comedor do colexio dos
seus fillos durante dezaoito días do mes de xuño.
4.7. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe
emitido polo Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda de emerxencia social a Dª
Ramona Sampedro Vidal, D.N.I. 76.489.688-Z, para sufragar os gastos de comedor do colexio
da súa filla durante dezaoito días do mes de xuño.

4.8. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe
emitido polo Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda de emerxencia social a D.
Cándido Peón Parajó, D.N.I. 33.187.294-L, para sufragar os gastos de arranxo da súa moto,
único medio de transporte co que conta para desprazarse.
4.9. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe
emitido polo Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis

membros que legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda de emerxencia social a Dª
Consuelo García Vázquez, D.N.I. 33.166.313Z, para sufragar os gastos de compra e colocación
das fiestras da súa casa.
4.10. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe
emitido polo Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda de emerxencia social a Dª
Margarita Segade Barral, D.N.I. 33.268.114-V, para sufragar os gastos de luz eléctrica.

4.11. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe emitido polo
Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª. Margarita Segade Barral,
D.N.I. nº: 33.268.114-V, non debendo aportar a solicitante ningunha cantidade para o citado
fin.
4.12. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.-Visto o informe emitido polo Departamento de Servicios Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda :
1º) Denegar a concesión da tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª. Aurora
Tarrío Romero, DNI: 33.274.654W, posto que segundo o informe do Equipo de Valoración de
Minusvalideces da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, a interesada
non presenta dificultades graves de mobilidade que lle impidan a utilización do transporte
público.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servicios Sociais.
4.13. Escrito de Dª. María Luisa Parajó Buján, DNI: 33.195.093-K, do 03.02.2004, con
rexistro de entrada núm. 225, do 03.02.2004, no que solicita o reintegro da factura xunta por
importe de 51 euros, por mor do dano producido no seu vehículo con matrícula C-7091- BH por
defecto existente en estrada local. Emitido informe pola Policía Local e considerando a Xunta
de Goberno Local acreditado o dano producido e a relación de causalidade existente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Reintegrar á interesada o importe do dano segundo factura adxunta de neumáticos
Pontevea S.L., por importe de: 51 euros.
2º) Notificar este acordo á interesada e remitir o expediente a Intervención para facer o
pagamento do reintegro á interesada.
4.14. Escrito de Dª. Rosa María Taboada Rey, DNI: 44.807.573-P, de data 22.03.2004,
con rexistro de entrada no Concello núm. 828, do 17.04.2004, no que solicita o reintegro da
factura xunta por importe de 63,45 euros, por mor do dano producido no seu vehículo con
matrícula 2909CCP por defecto existente en estrada local.
Visto o atestado da Agrupación de Tráfico da Garda Civil e considerando a Xunta de
Goberno Local acreditado o dano producido e a relación de causalidade existente, a Xunta de

Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Reintegrar á interesada o importe do dano segundo factura adxunta de Citroën
Noyamovil S.L., por importe de: 63,45 euros.
2º) Notificar este acordo á interesada e remitir o expediente a Intervención para facer o
pagamento do reintegro á interesada.
4.15. LICENZA DE 1ª OCUPACIÓN.- Escrito asinado por D. Lorenzo Ameneiro
García, de data 7 de abril de 2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 770, no que solicita
licencia de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a D. Lorenzo Ameneiro García, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para
a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Raris, parroquia de San Miguel de Raris,
segundo obras executadas en base á licencia municipal núm. 94/99, de data 16/04/1999.
A licenza outorgarase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
4.16.- Escrito asinado por D. José Luis Goitia Paisa, de data 5 de maio de 2004, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1.032, no que solicita licencia de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no
expediente, acórdase conceder a D. José Luis Goitia Paisa, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Sestelo, parroquia de
Raris, segundo obras executadas en base á licencia municipal núm. 191/99, de data 12/08/1999.
A licenza outorgarase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
4.17.-Escrito asinado por MAHIA SANTIAGO S.L., de data 10 de xullo de 2003, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1.875, no que solicita licencia de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente,
acórdase conceder a MAHIA SANTIAGO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para
tres edificios destinados a vivenda e locais, Urbanización “Os Rosais”, bloques 2, 3 e 4, en
Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licencia municipal núm.
76/01, de data 25/04/2001.
A licenza outorgarase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
5º) SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS.
1-. Dada conta da Orde do 15 de marzo de 2004, da Consellería de Familia, Xuventude,
Deporte e Voluntariado, pola que se convocan subvencións destinadas ás entidades locais de
Galicia para a realización de actividades dirirxidas á xuventude, para a promoción da
información xuvenil e para a incorporación da xuventude ás novas tecnoloxías, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade, acorda:
1º) Solicitar á Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado, unha subvención
polo importe de: 20.277 euros, para a realización das actividades especificadas nos proxectos do
expediente, que son:
-. Actividades para a xuventude: Cabalgata de reis, festival de entroido, talleres de
manualidades, talleres de arqueoloxía experimental e nadal de cine.
-. Incorporación da xuventude ás novas tecnoloxías: Xornadas de busqueda de emprego,
xornadas ” noite sen alcohol”, xornadas “aprende xogando”, xornadas de iniciación ó correo
electrónico, xornadas de iniciación a internet para a xuventude, programa de mecanografía,

curso de excel, curso de access, curso de powerpoint, curso de creación de páxinas web, curso
de introducción á informática para maiores de 16 anos e curso de iniciación a Internet.
2º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde para a sinatura da solicitude de subvención e para
tódolos trámites sucesivos e necesarios para a xestión e execución deste acordo e do seu
correspondente expediente.

6º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTOS.
6.1. A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aproba-lo presuposto presentado por Ciber Teo S.L., de data 05.05.2004, presuposto
núm. 0503/04, por importe de 993,66 euros, para a realización de puntos de acceso, instalación
de antena e instalación e configuración para que os servicios sociais municipais poidan acceder
á base informática do Concello.
7º) APROBACIÓN DO CADRO DE VACACIÓNS 2004.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda aprobar o seguinte cadro de vacacións do persoal do Concello,
para o ano 2004:
FUNCIONARIO/
TRABALLADOR
Javier Nieves
González
Mónica Isabel Lado
Varela
Luis Nieto Lago
Admon. Xeral
Jesús Naveira Vázquez

EMPREGO

PERIODO
SOLICITADO
16 agosto a 15
setembro
--------------

PERIODO
CONCEDIDO
O solicitado

Adxunto a Secretaría

12 xullo a 11
agosto

O solicitado

Administrativo

16 a 31 agosto, días
restantes segundo
dispoñibilidade
setembro
2 agosto a 2
setembro
28 xuño a 16 xullo,
30 agosto a 10
setembro
1 a 15 setembro
1 a 15 novembro
7 a 14 xaneiro,
5 a 12 xullo,

Secretario
Interventora

Rosa Parajó Liñares
Luis Sánchez Pérez

Administrativa
Administrativo

Mª Jesús Carreira
Salvadores

Administrativa

Carmen Vidal
González
Mª Elena Méndez
Buela

Auxiliar Admtva.
Auxiliar Admtva.

-----------

O solicitado
O solicitado
O solicitado

O solicitado

O solicitado

FUNCIONARIO/
TRABALLADOR

EMPREGO

Diego Rodríguez Porto
Luis Enrique Papiri
Villanueva

Auxiliar Admtvo.
Alguacil-Porteiro

PERIODO
SOLICITADO
1 a 15 setembro
Agosto
2 a 16 agosto
20 setembro a 4
outubro

PERIODO
CONCEDIDO
O solicitado
O solicitado

Urbanismo
Enrique Eijo Blanco

Arquitecto técnico

Segundo
dispoñibilidade

O solicitado

Policía Local
Manuel Parga Rilo
Eulogio Iglesias Solla

Policía
Policía

Agosto
15 xullo a 15
agosto
Xullo

O solicitado
O solicitado

José Antonio Galego
Fernández
Ignacio Orge García

Policía

O solicitado

Policía

1 a 15 xullo,
15 a 30 agosto

O solicitado

Servicios Sociais
Mª Nieves Pérez Rey
Inés C. Jurjo Sieira

Traballadora Social
Traballadora Social

Agosto
19 a 31 xullo,
1 a 17 setembro
19 a 31 xullo,
16 agosto a 1
setembro
22 a 28 marzo,
5 a 18 xullo,
16 a 24 setembro

O solicitado
O solicitado
O solicitado

Mª Carmen Hermida
Otero

Educadora Familiar

Margarita Portela
Barreiro

Auxiliar Admtva.

Diego Viña Feás

Técnico Local de
Emprego

2 a19 agosto,
20 setembro a 1
outubro

O solicitado

Conserxe

Agosto

O solicitado

Operario S.M.

Segundo
dispoñibilidade
Segundo
dispoñibilidade

O solicitado

Animadora deportiva

16 a 31 xullo,
16 a 31 decembro

O solicitado

Secretaria persoal do
Alcalde
Secretaria de prensa

Segundo
dispoñibilidade
Segundo
dispoñibilidade

O solicitado

Colexios
Antonio Matalobos
Iglesias
Obras
Carlos Otero
Cajaraville
José A. Salgado
Gómez
Deportes
Mª Jesús Rodríguez
Boullón
Alcaldía
Claudia Fernández
Galiñanes
Patricia Estévez

Tractorista

O solicitado

O solicitado

O solicitado

E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo
as catorce horas, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.

Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 7 DE XUÑO DE 2004.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as
vinte horas do día 7 de xuño de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os señores
concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco
Martínez, co obxecto de realiza-la sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que
foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, D. Ramón Cea Ferreiro.
NON ASISTE: D. Antonio Castroagudín Valladares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde
do día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN
ANTERIOR DO: 14.05.2004.
De conformidade co artigo 91 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das corporacións locais, o Sr. Alcalde preguntou se algún membro da Xunta de
Goberno Local tiña que formular algunha observación ou reparo ó borrador da acta da sesión
anterior de data: 14.05.2004, e sometida a votación a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda prestar aprobación á
mesma coa seguinte corrección de erros materiais: No punto 2º licenzas de obras no apartado
2.3., expediente 118/04, onde di: zona AR-9, debe dicir zona AR-10.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen agás no expediente núm. 137 en que o Sr. Cajaraville Campos abstense
ó abeiro do disposto no art. 28 da Lei 30/92, do 26 de novembro, acorda concede-la seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados
polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos favorables:
2.1. A D. JOSÉ LUIS BARREIRO FERRO, licenza para a construcción dunha vivenda
unifamiliar en Sebe, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Manuel Castro Vila, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.

-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos e urbanización do fronte do
solar.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso:Vivenda e compatibles.
3) Altura permitida: 7,00 M (B+I) (SOT: MÁX. I M. SAL).
4) Presuposto: 85.488,94 euros.
5) Técnico director:--.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.
8) Número de expediente: 135/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A Dª. JOSEFA GÓMEZ GONZÁLEZ, licenza para obras de reforma de cuberta en
Folgueiras, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez
Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Executárase de acordo co proxecto presentado, non afectando as obras á estructura da
edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.
-A fachada rematarase nas mesmas condicións que a existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.3. A Dª. DIGNA MARÍA CHACÓN VARELA, licenza para a modificación da
licenza para edificio de vivendas (sotano para garaxe, baixo para 2 vivendas e locais, e primeiro
para 6 vivendas (8 vivendas) en Pontevea, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado pola
arquitecta Dª. Mercedes Rosón Varela, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material.
-Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada exclusivamente dentro do ámbito da zona
urbana.

-Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución.
-Dará cumprimento do resto das condicións da licencia inicial.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: Vivenda e compatibles.
3) Altura permitida: 7,00 M (B+I) (SOT: MÁX. I M. SAL).
4) Presuposto: 144.483,84 euros.
5) Técnico director:---.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.
8) Número de expediente: 137/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.4. A D. JESÚS VIGO TARRIO, licenza para legalización e ampliación de sotano e
porche nunha vivenda unifamiliar situada en Castres, parroquia de Oza, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda e compatibles (art 27).
3) Altura permitida: 7,00 M (B+I).
4) Presuposto: 10.804,06 euros.
5) Técnico director:--.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.
8) Número de expediente: 138/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.5. A D. JESÚS VÁZQUEZ AGRELO, licenza para construcción dunha nave, en
Reborido-Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª. María
López Castro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material da obra.
-Non se realizará actividade de ningún tipo ata a tramitación da licencia de actividade
correspondente.

-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar.
-As conexións coas redes públicas de saneamento e auga potable, executaranse de acordo coas
compañías adxudicatarias.
-Dará cumprimento das condicións da autorización.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: Vivenda e compatibles.
3) Altura permitida: 7,00 M (B+I) (SOT: MÁX. I M. SAL).
4) Presuposto: 142.500 euros.
5) Técnico director:---.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.
8) Número de expediente: 139/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.6. A D. RAMÓN CARBALLAL DAVILA, licenza para construcción dun cerramento
de 18 metros lineais, na finca nº 33, situada en Osebe, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do muro á mesma cota do pavimento actual.-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.-

-Darase cumprimento do artigo 42.c) da dita Lei, no caso de cerramentos en solo rústico,,
limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais do medio rural onde se localiza, prohibindo o emprego de
bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e pintados.-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.7. A D. JOSÉ RIVERA VILASECO, licenza para construcción dun cerramento de 22
metros lineais, na finca situada en Cepeda, parroquia de Oza, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do muro á mesma cota do pavimento actual.-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.-Empregaranse materiais tradicionais do medio rural onde se localiza, prohibindo o emprego de
bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e pintados.-A altura máxima de zona opaca será de 90 centímetros no punto medio do cerre e o resto ata
2,20 metros con celosía, malla, etc.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.8. A Dª. MARÍA DEL PILAR PAZ VILLAR, licencia para construcción dun galpón de
30 m2 para usos auxiliares da vivenda situada en Vilar de Francos, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 metros a lindeiros e 8 metros ó eixe da pista pública.
-Altura máxima cornisa 2,30 metros.
-Pendente máxima da cuberta 40º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o art. 104.c. da Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia para harmonizar
coa paisaxe.
.-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.9. D. PEDRO SANTIAGO MORÁN, licenza para cruza-la vía pública con
canalización de auga en Vuela, parroquia de Raris, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Intalarase a tubería a unha profundidade mínima de 80 cm para evitar danos pola maquinaria de
obras públicas.
-Compactará e pavimentará a zanxa en perfectas condicións, repoñendo o firme nas mesmas
condicións actuais.
-O importe aproximado a efectos de posible aval que garanta a reposición e danos sobre vías
públicas é de 300 euros.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.10. A D. GONZALO GÓMEZ ALVAREZ, licenza para segregación da finca nº 25 do
plano de bases da concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situada en Sebe, segundo
proxecto redactado pola técnica Dª. Pilar Rivera Rodríguez, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.2.11. Dª. MARÍA JOSÉ ALONSO PLAZA, licenza para obras de acondicionamento de
local, segundo memoria valorada que aporta, no Edificio Dolmen, local nº 18, parroquia de
Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:

-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.12. LICENCIAS 1ª OCUPACIÓN.
2.12. Escrito asinado por MAHIA SANTIAGO S.L., de data 22 de abril de 2003, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1003, do 23.04.2003, no que solicita licencia de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen acorda conceder a MAHIA SANTIAGO S.L, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a 34 vivendas adosadas e 36 vivendas pareadas e
illadas (70 vivendas), “Urbanización Augas Mansas”, no ámbito do Plan Parcial da
Urbanización SAUR-4, no lugar de Pedrouso, parroquia de Cacheiras, segundo obras
executadas en base ás licenzas municipais núm. 221 e 222, de data 31.07.200.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de D. Juan José Blanco Cierto, en nome e representación de BLANCO
CALDAS S.L., CIF: B-15.867.245, con rexistro de entrada no Concello núm. 961, de data

28.04.2004, solicitando licencia de apertura dun comercio minorista de mobles, en Cacheiras,
edificio Umbrela, baixo.
Visto o informe sanitario, a certificación técnica de solidez e seguridade asinada polo
arquitecto Alfredo Varela Nogueira de 27 de maio de 2004 e demais documentación obrante
no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen acorda conceder a licencia que se solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente respectivo
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.
3.2.- Escrito de D. José Carlos Devesa Regueiro, NIF: 33.265.823-A, con rexistro de
entrada no Concello núm. 777, de data 7.04.2004, solicitando licencia de apertura/instalación
dunha carnicería.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:

1º) Informar favorablemente a concesión da licencia municipal solicitada para o establecemento
dunha carnicería, que se pretende ubicar no lugar de Casalonga, parroquia de Calo-Teo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. Escrito de D. Alberto Gómez López con DNI: 44810647-T e Dª. Mª Esther Rey
Novoa con DNI: 44820364-B, polo que se comunica o cambio de titularidade da licenza de
obras concedida a D. Javier Rivadullla Montaña por acordo da Comisión de Goberno do
30.12.2002, número de expediente: 309/02, e solicitan unha prórroga da licencia para comezar
as obras.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento do cambio de titularidade da licencia.
2º) Conceder unha prórroga da licencia do expediente 309/02 de un ano para o inicio das obras
sendo o prazo de remate o de tres anos a contar ámbolos prazos desde o día de hoxe.
3º) Que se notifique este acordo ós interesados para o seu coñecemento e efectos.
4.2. Escrito do Concello de Porto do Son, expoñendo que se vai celebrar a “XXIII
Edición do Premio Blanco Amor de Novela Longa”, e solicitando a colaboración e adhesión dos
concellos a este premio. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros
presentes, acorda:
1º)Adherirse á “XXIII Edición do Premio Blanco Amor de Novela Longa”, a organizar
polo Concello de Porto do Son, prestando aprobación á aportación por parte deste Concello, na
cantidade de 360 Euros.
2º) Comunicar o acordo ó Concello de Porto do Son.
4.3. Escrito de D. Juan Acevedo Prado, con D.N.I. Nº 33.297.216-R, de data 25.05.2004,
con rexistro de entrada núm. 1339, do 04.06.2004, en representación da Comunidade de
propietarios “Estivada da Ribeira”, no que expón que a dita urbanización linda cunha
propiedade poblada de numerosos eucaliptos e matorrais, co conseguinte perigo de incendios, e
molestias engadidas, como obstrucción de canelóns dos tellados e sumideiros por acumulación
de follaxe, e solicitando que o Concello proceda á tala das árbores e á eliminación da maleza. A
Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes, acorda:
1º) Informar que o Concello legalmente non pode cortar árbores e eliminar maleza dunha
finca privada, que son obrigas que lle corresponden ó titular da finca.
2º) Que se publicará un bando informando ós veciños da obriga que teñen de manter os
predios en condicións de limpeza, seguridade e ornato público.
4.4. Escrito de D. Ramón Isorna Carrera, de data 31.05.2004, con rexistro de entrada no
Concello núm. 1307, do 01.06.2004, como Presidente da Comunidade de Propietarios da
Urbanización “As Torres”, no que expón os problemas de visibilidade que ten a saída á C-541,
polo que solicita o pintado duns 12 metros de beirarrúa desde a rampa de saída do seu
aparcadoiro cara a esquerda, ou ben a colocación dun espello que lles permita visualizar
correctamente a estrada. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros
presentes, acorda:
1º) Instalar un espello, facultando ó Concelleiro Sr. Mata Iglesias para realizar os
trámites para a súa execución.

2º) Notificar o presente acordo ó interesado.
4.5. Escrito de D. Juan Manuel Lamas Iglesias, con D.N.I. nº 35.979.658-E, de data
19.04.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 1036, do 05.05.2004, no que expón que
existe moita maleza nas fincas da zona do lugar da Póboa, na parroquia de Cacheiras, e roga que
o Concello proceda á limpeza dos predios ou esixa ós propietarios o acondicionamento dos
mesmos. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes, acorda:
1º)Informar que o Concello legalmente non pode limpar fincas privadas e que carece dos
medios suficientes para poder esixir a tódolos veciños a limpeza das súas fincas, que son
obrigas que lle corresponden ós titulares das fincas.
2º) Que se publicará un bando informando ós veciños da obriga que teñen de manter os
predios en condicións de limpeza, seguridade e ornato público.
4.6. Escrito da Asociación “Ayúdale a Caminar”, no que solicitan a colaboración que
anualmente ven prestando o Concello a esa entidade, e que ascende á cantidade de 30,05 Euros;
a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes acorda o pago de dita
aportación.
4.7. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.-Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda :

1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. José Vaamonde Rey,
DNI. 33.295.224X, posto que segundo o informe do Equipo de Valoración de Minusvalideces
da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, o interesado presenta
dificultades graves de mobilidade que lle impidan a utilización do transporte público.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
5º.- APROBACIÓN DE PRESUPOSTOS.
5.1. Visto o presuposto presentado para a compra dunha fotocopiadora para a Casa do
Concello, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes, acorda
aceptar o presentado pola empresa “Cemiga”, por importe de 522 euros, ive incluido.
5.2. A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes acorda
adquirir a enciclopedia universal ilustrada edición coleccionista de Espasa Calpe S.A. polo
prezo de: 3.825 euros, ive incluido.
6º.- APROBACIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS.
Dada conta do escrito da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento
Rural do 13.05.2004, con rexistro de saída núm. 66.695, do 19.5.2004, con rexistro de entrada
no Concello núm. 1188, do 22.05.2004, ó que se xunta a documentación para entrega das obras
de: Acondicionamento pista en Piro-Cepeda (expediente X-4807),
e Afirmado e
Acondicionamento de Pistas en Trasellas e Loureiro ( expediente X-4808) recibidas pola
Consellería con data 25.09.2003 segundo actas de recepción xuntas, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Recibi-las obras entregadas pola Consellería, agás que existan vicios ocultos da
construcción que deberán poñerse en coñecemento da Consellería polo Concello.
7º-. RATIFICACIÓN DE CONVENIO ASINADO POLA ALCALDÍA.
Dada conta do convenio asinado pola Alcaldía con data 27.05.2004 con D. José Antonio
Ortigueira Espinosa en representación da Sociedade ”Club Los Tilos S.A.” polo que en resumo
a sociedade cede e o Concello acepta o uso dun terreo de 6 m2 lindante co paso de peóns na rúa
Ameneiro ó obxecto de instalar no mesmo unha marquesiña para a parada de autobús, sendo a
cesión en precario e por tempo indefinido, procedendo o Concello no momento da construcción
da marquesiña á retirada dun depósito de auga existente que a socidade dona ó Concello para
uso preferentemente escolar, incluíndo a execución da obra a readaptación precisa das
instalacións de subministros ó clube nese punto, sendo por conta do Concello tódolos gastos
derivados da execución das obras.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Ratifica-lo convenio asinado pola Alcaldía, facultando expresamente ó Sr. Alcalde
para tódolos trámites sucesivos e necesarios para a execución e xestión deste acordo e do seu
correspondente expediente.
8º) CONTRATACIÓN DE ACTUACIÓNS DA PROGRAMACIÓN MUSICAL E
TEATRAL DA DEPUTACIÓN DE 2004.
Con data 24.05.204 asinouse convenio entre o Iltmº. Sr. Presidente da Excmª.
Deputación e o Sr. Alcalde para a realización da programación musical e teatral de 2004 ó
abeiro da convocatoria publicada no BOP 18, do 23.01.2004, sendo adxudicadas ó Concello
unha serie de actuacións.
Visto o disposto no art. 56 do R.D.Lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Contratar polo sistema de contrato menor as actuacións adxudicadas a este Concello
seguintes:
-. XXI Programa de música e teatro para grupos non profesionais:
-. BANDA DE MÚSICA DE NEGREIRA, polo prezo igual ó caché de: 841 euros.
-. BANDA DE MÚSICA DE ORDES, polo prezo igual ó caché de: 841 euros.
-. BANDA DE MÚSICA DE NOIA, polo prezo igual ó caché de: 841 euros.
-. A MAXIA DE BENJAMIN E LOLI, polo prezo igual ó caché de: 601 euros.
-. JAVI MIMO CLOWN, polo prezo igual ó caché de: 601 euros.
-. GRUPO DE TEATRO INFANTIL “CHICHIRIBÍO”, polo prezo igual ó caché de: 661 euros.
-. XVI Ciclo de Música Clásica para intérpretes profesionais:
-. DUO BALADA, polo prezo igual ó caché de: 962 euros.
-. ENRIQUE PAISAL REGO, polo prezo igual ó caché de: 661 euros.
-. TRIO CANON, polo prezo igual ó caché de: 1.202 euros.
-. XVI Programa de Teatro e Títeres para compañías profesionais:

-. TITERES CACHIRULO: A BUSQUEDA DO TESOURO, polo prezo igual ó caché de: 1.570
euros.
-. PIFANO: ¿QUE PASA COAS DEPENDENTAS DOS GRANDES ALMACENS?, polo
prezo igual ó caché de: 2.400 euros.
-. TITERES CASCANUECES: O ASTRÓLOGO, MARÍA E O INVENTO MARABILLOSO,
polo prezo igual ó caché de: 1.052 euros.
2º) Ó abeiro do disposto nas bases o Concello pagará o caché de cada grupo, intérprete e
compañía, incluída a aportación provincial, tra-la presentación da correspondente factura no
Concello.
9º) APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS.
9.1.- Dada conta da certificación de obras do POS 2004 seguidamente relacionada,
asinada polo director técnico das obras e polo contratista, acompañada de factura polo mesmo
importe da certificación, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar a seguinte certificación/factura:

1.1- Certificación de obra núm.1 e final da obra: Afirmado e acondicionamento de pistas
en Luou, Recesende e Pontevea, importe: 58.481,33 euros. Factura núm. 07/04C, do
28.05.2004, importe: 58.481,33 euros.
2º) Aproba-la acta de recepción das obras comezando o prazo de garantía dun ano.
3º) Que se remita á Excmª. Deputación para que transfira ó Concello o importe que lle
corresponde na distribución do financiamento.
10º)APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE EXPEDIENTES DE
INFRAVIVENDA RURAL.
Vistos os expedientes de infravivenda rural que se tramitan no Departamento de
Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda a aprobación das seguintes certificacións:
10.1. Certificación UNICA da obra de rehabilitación da vivenda de Dª Lidia Adelina
Louro Sigüeiro, asinada polo arquitecto D. Nestor Otero Rando, por importe: 13.634,41 euros.
10.2. Certificación UNICA da obra de rehabilitación da vivenda de D. Antonio Mateo
Calviño, asinada polo arquitecto D. Nestor Otero Rando, por importe de:14.139,87 euros.
10.3. Certificación UNICA da obra de rehabilitación da vivenda de D. Andrés Crego
López, asinada polo arquitecto D. Nestor Otero Rando, por importe de: 14.818,94 euros.
11º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo
as dez horas e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace
do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 14 DE XUÑO DE 2004.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as
dezanove horas do día 14 de xuño de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os señores
concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco
Martínez, co obxecto de realiza-la sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que
foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Manuel R. Cajaraville Campos; D. Manuel Mata Iglesias; D. Juan B. Aller
Suárez; D. Ramón Cea Ferreiro; D. Antonio Castroagudín Valladares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: D. Enrique Eijo Blanco, Arquitecto Técnico Municipal.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde
do día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN
ANTERIOR DO: 07.06.2004.
Queda pendente por estar confeccionándose.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os
importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será
notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as
licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos favorables:
2.1. A D. MANUEL SUÁREZ SUÁREZ, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Casalonga, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Alfredo Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a presentación de
nomeamento de técnico director de execución material.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso:Vivenda e compatibles.
3) Altura permitida: 7,00 M (B+I) (SOT: MÁX. I M. SAL).

4) Presuposto: 98.635,95 euros.
5) Técnico director:--.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.
8) Número de expediente: 146/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A D. JORDI SOLANS OSTE, licenza para rehabilitación e ampliación de vivenda
unifamiliar en Rivas, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Alfredo
Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a presentación de
nomeamento de técnico director de execución material.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso:Vivenda e compatibles (Art. 27).
3) Altura permitida: 7,00 M (B+I).
4) Presuposto: 49.716,66 euros.
5) Técnico director:--.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.
8) Número de expediente: 147/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.3. A Dª. AMÉRICA LÓPEZ PEÑA, licenza para construcción dun cerramento de 75
metros lineais, na finca situada en Socastro, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista
pública, situando a base do mesmo á mesma cota do pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais do medio rural onde se localiza, prohibindo o emprego de
bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e pintados.
-A altura máxima do cerre entre lindeiros será de 2,20 metros.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.4. A Dª. JOSEFINA MARTÍNEZ ESPASINDE, licenza para obras mínimas de
conservación e mantemento dun muro de pedra de 90 ml., en Raris, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-As obras respetarán as características do muro de pedra consolidado e non se modificarán as
medidas e forma do mesmo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.5. A.D. JOSÉ BEIROA PAMPIN, licencia para construcción dun galpón en núcleo
tradicional delimitado de 30 m2 e cerre de alambre de 170 ml, en Galanas, parroquia de Calo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo do galpón 3 metros a lindeiros e a distancia que sinale a Excma.
Deputación con respecto da estrada provincial.
-Altura máxima 2,30 metros.
- Pendente máxima da cuberta 40º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o art. 104.c. da Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia para harmonizar
coa paisaxe.
-O cerre retranquearase a distancia sinalada pola Excma. Deputación de A Coruña.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.6. A. D. ANDRÉS FROJÁN MAGÁN, licencia para construcción dun galpón en
núcleo tradicional delimitado de 30 m2 para usos auxiliares da vivenda, en Cantoña, parroquia
de Luou, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 metros a lindeiros e 8 m o eixe da pista pública. O galpón poderá
adosarse o preexistente no linde pola zona norte, retranqueando 3 metros con respecto o resto
dos lindeiros.
-Altura máxima 2,30 metros.
- Pendente máxima da cuberta 40º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.

-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o art. 104.c. da Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia para harmonizar
coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.7. A. D. SANTIAGO GONZÁLEZ LORES, licencia para obras de arranxo de
alpendre de 7x9 metros, en Sixto, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mentada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo.”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.8. A Dª. MARÍA CRISTINA PÉREZ FERNÁNDEZ, licenza para obras de retellado da
cuberta da edificación de 555 m2, situada en Fixó, nº 13, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.9. A D. JOSÉ MANUEL BERRIDI LEIRO, licenza para obras de canalización soterrada
de augas de 200 ml., segundo plano de situación que acompaña, en Pazos, parroquia de Reis,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-A canalización instalarase a unha profundidade mínima de 80 centímetros con respecto ó fondo
da cuneta, de forma que non perxudique as operacións de limpeza das máquinas de obras
públicas.
-Contará coa autorización de Augas de Galicia con relación a concesión de augas.
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.
-Aportará aval polo importe de 200 euros como garante de reposición de pavimentos e firmes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.10. A D. LUIS FUENTES GUILLÍN, licenza para obras de recheo con 1 metro de altura
e 2.100 m3 de volume, na finca sinalada no plano de situación que adxunta, situada dentro da
zona delimitada de núcleo tradicional NT-G2 de Paraxó, parroquia de Luou, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-As obras non modificarán o sistema de drenaxes de solos e serán as necesarias para respetar o
medio natural e non suporán unha agresión as características morfolóxicas do lugar.
-Darase cumprimento do artigo 9 da lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.11. A Dª. CRISTINA BOTANA SEOANE, licenza para obras de demolición de vivenda
unifamiliar para dar cumprimento do Estudio de Detalle aprobado na zona urbana de Sebe,
parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Respetaranse toda-las condicións de seguridade e normativa vixente sobre demolicións.
-Non iniciará as obras ata a presentación de nomeamento de técnico director de execución
material da demolición.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.12. A D. ANDRÉS F. FROJÁN MAGÁN, licenza para modificación do emprazamento
dunha vivenda dentro da propia finca que conta con licenza concedida ó 6/10/2003, xirándoa
con respecto o proxecto inicial sobre as fincas nº 366 e 367 do plano de concentración parcelaria
da parroquia de Luou, en Cantoña, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Executarase de acordo cos planos modificados presentados.
-Cumprirá o resto das condicións da licenza concedida en data 6/10/2003.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
3º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
3.1. Escrito asinado por Dª. Carmen Diéguez González, con DNI: 34952871-R, de data
01.06.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 1309, da mesma data, en calidade de
Presidente da Asociación Cultural Niño do Vento-Teo, no que expón que a asociación decidiu
organizar un curso de xadrez de carácter gratuito a impartir os luns entre as 17 e as 18 horas ó
longo de xuño, solicitando o uso dun local axeitado.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar á interesada para usar un local do centro sociocultural, coas seguintes condicións:

-. A interesada será a responsable das accións ou omisións dos participantes que causen dano ás
instalacións durante o exercicio da actividade, debendo facerse cargo dos gastos que orixinen os
desperfectos.
-. Deberán adoptarse pola interesada tódalas medidas de seguridade adecuadas para a protección
das persoas e das instalacións.
-. Queda obrigada a preserva-la integridade das instalacións e a faceren un uso adecuado das
mesmas.
2º) Dar conta deste acordo á policía local ós efectos da súa presencia, no seu caso, nas
instalacións en labores de vixiancia do patrimonio do Concello.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.2. Escrito asinado por Mª. Lucila Ribadas Caamaño, en calidade de membro do grupo
Aleceia, de data 03.05.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 1338, do 04.06.2004, no
que solicita o uso o día 21 de xuño a partir das 19 horas do auditorio do centro sociocultural do
Concello por mor da gravación dun disco con técnicos da Radio Galega.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar á interesada para usar o auditorio do centro sociocultural, coas seguintes
condicións:
-. A interesada será a responsable das accións ou omisións dos participantes que causen dano ás
instalacións durante o exercicio da actividade, debendo facerse cargo dos gastos que orixinen os
desperfectos.
-. Deberán adoptarse pola interesada tódalas medidas de seguridade adecuadas para a protección
das persoas e das instalacións.
-. Queda obrigada a preserva-la integridade das instalacións e a faceren un uso adecuado das
mesmas.
2º) Dar conta deste acordo á policía local ós efectos da súa presencia, no seu caso, nas
instalacións en labores de vixiancia do patrimonio do Concello.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.3. Escrito remitido vía fax do 11.06.2004 por D. Jesús Garrido Suárez, polo que
comunica que o día 24 de xullo a Expedición Ruta Quetzal BBVA camina a Santiago desde
Padrón e detense en Vilar de Francos. A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Colaborar coa Expedición e ofrecer un pequeno refrixerio ós participantes.
2º) Encargar da xestión deste asunto á Departamento de Cultura e Deportes.
4º) DACIÓN DE CONTA DE CONVENIO ASINADO POLA ALCALDÍA.
Dada conta do convenio asinado pola Alcaldía e a Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo de data 10 de xuño, para as actividades de Galicia nos sentidos, polo que se
concede a este Concello ó abeiro do programa: O son do pobo, a actuación do grupo:
Agrupación Musical Lira de San Miguel de Oia, para actuar o día 28.08.2004, sendo por conta
da Consellería o pagamento do caché de 1.200 euros, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento do convenio referenciado.
2º) Dar conta deste acordo ó Departamento de Cultura.

5º)APROBACIÓN
VERTEDOIRO DE RSU.

DE

CONVENIO

PARA

RECUPERACIÓN

DO

Visto o texto do convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente
e o Concello de Teo para a recuperación do vertedoiro de RSU, sendo o seu obxecto establecer
as condicións básicas para a colaboración e cooperación técnica e económica entre a Consellería
e o Concello para a execución do proxecto de clausura do vertedoiro sito na parroquia de
Recesende, asumindo a Consellería as obrigas económicas derivadas do convenio por importe
de: 200.073,60 euros, cun prazo de vixencia ata o 31 de decembro de 2004, e enterada do seu
contido; considerando que o órgano competente para a súa aprobación é neste Concello a Xunta
de Goberno Local como consecuencia do contido do convenio, do disposto no Decreto da Xunta
de Galicia 246/1992, do 30 de xullo, polo que se regulan as condicións para a execución de
acordos de cooperación coas corporacións locais ou outros entes de dereito público, e do
disposto no art. 21.1 s. e art. 21.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aproba-lo convenio anteriormente referenciado.
2º) Poñer a disposición da Consellería de Medio Ambiente, libres de cargas e gravámes, os
terreos onde se asenta o vertedoiro para a normal execución das obras, así como os
correspondentes permisos e autorizacións precisas para levalas a cabo.
3º) Renunciar expresamente a reter da aportación do concello calquera tipo de tributo con
motivo das obras.
4º) Asumir, unha vez recepcionadas as obras, e previa comunicación da Consellería de Medio
Ambiente, a súa explotación, mantemento e conservación.
5º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez para a sinatura do
convenio e para a adopción de tódolos acordos que sexan necesarios para a execución e xestión
deste acordo e do seu correspondente expediente.
6º)APROBACIÓN DE CONVENIO PARA RECUPERACIÓN DE VERTEDOIRO
DE RSU E CREACIÓN DUN PUNTO LIMPO.
Visto o texto do convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente
e o Concello de Teo para a recuperación do vertedoiro de RSU e a creación dun punto limpo,
sendo o seu obxecto establecer as condicións básicas para a colaboración e cooperación técnica
e económica entre a Consellería e o Concello para a execución do proxecto de clausura do seu
vertedoiro e a creación dun punto limpo, asumindo a Consellería as obrigas económicas
derivadas do convenio por importe de: 215.000 euros, cun prazo de vixencia ata o 31 de
decembro de 2004, e enterada do seu contido; considerando que o órgano competente para a súa
aprobación é neste Concello a Xunta de Goberno Local como consecuencia do contido do
convenio, do disposto no Decreto da Xunta de Galicia 246/1992, do 30 de xullo, polo que se
regulan as condicións para a execución de acordos de cooperación coas corporacións locais ou

outros entes de dereito público, e do disposto no art. 21.1 s. e art. 21.3 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Aproba-lo convenio anteriormente referenciado.
2º) Poñer a disposición da Consellería de Medio Ambiente, libres de cargas e gravámes, tódolos
terreos necesarios, con usos urbanísticos, para a normal execución das obras, así como os
correspondentes permisos e autorizacións necesarios para levalas a cabo.
3º) Renunciar expresamente a reter da aportación do concello calquera tipo de tributo con
motivo das obras.
4º) Asumir, unha vez recepcionadas as obras, e previa comunicación da Consellería de Medio
Ambiente, a súa explotación, mantemento e conservación nos termos que se especifica no anexo
do convenio no relativo ó punto limpio.
5º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez para a sinatura do
convenio e para a adopción de tódolos acordos que sexan necesarios para a execución e xestión
deste acordo e do seu correspondente expediente.
7º) INICIO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Iniciar os trámites para a contratación dos servizos de:
1-1) Limpeza do Colexio da Ramallosa, Casa do Concello con anexos, local sociocultural con
anexos, Xulgado de Paz e Policía.
1-2) Servizo de conserxería, limpeza e mantemento dos pavillóns polideportivos do Concello de
Os Tilos,Calo e Ramallosa.
8º) APROBACIÓN DE PAGAMENTOS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda aproba-las seguintes contas e facturas:
Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
ñ)

Proveedor e concepto
GALICON(Fact. 50/03)
Materiais de oficina
GALICON(Fact. 9/03)
Materiais de oficina
ACUÑACIONES UNIVERSALES(Fact. 04/003)
Metopas para atencións protocolarias
ACUÑACIONES UNIVERSALES(Fact. 04/011)
Metopas para atencións protocolarias
RESTAURANTE MONCHO PETEIRO
Comida tribunal de oposición
RESTAURANTE MONCHO PETEIRO
Comida tribunal de oposición
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 6)
Obras en Centro Cultural de Cacheiras
TELEFONICA
Recibo de fax da Consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da Consistorial
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 038/04)
Bonobús 3ª Idade, mes de febreiro
RICARDO GARCIA-PICCOLI E OUTRO(Rfa. 01R0884)
Nota de dereitos e suplidos polo auto 102/2003
GESTORIA DE LA TORRE(Fact. 1-10003617)
Traballos administrativos para o concello
TORRES DO CAMPO(Fact. 0002/04)
Obsequios protocolarios

Importe
116,46€
107,74€
1218€
812€
82,90€
112,60€
615,09€
42,77€
27,84€
201,64€
216€
193,14€
278,40€

Orde
o)
p)

q)
r)

s)

t)
u)
v)
x)
z)
aa)

ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)
aq)
ar)

Proveedor e concepto
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 008)
Mantemento de equipo de iluminación e son do centro socila da
Ramallosa para inauguración da exposicion de fotografía da Deputación
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 009)
Colocación de equipo de son para festival do colexio da Ramallosa
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.(Fact. 012)
Colocación de iluminaciòn e mantemento do equipo de son do local
sociocultural da Ramallosa para conurso de disfraces.
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.(Fact. 014)
Mantemento do equipo de son do local sociocultural da Ramallosa para
conferencia sobre o cáncer de mama
LA TECLA(Fact. 04/000170)
Materiais de oficina
NOGAL RIOSAN, S.L. (Fact. D-289)
Servizo de lacería
EL CONSULTOR(Fact. 4.117.003.367)
Suscripción a publicación
GAS GALICIA(Fact. HH40020504)
Gas para polideportivo dos Tilos
GESTETNER(Fact. 7176130)
Reparación de fotocopiadora
ROGELIO DE JESUS
Pago por plantación de árbores, extensión de zahorra e corta de silvas
en Balcaide
TRAPSA(Fact.83)
Tarxetas de bonobús
TRAPSA
Pago diferenza factura nº 83.
TRAPSA(Fact. 85)
Tarxetas de bonobús
VSM CANON(Fact. CO/002087)
Mantemento fotocopiadora
INSA(Fact. 200/04)
Desratización
EMPRESA SEOANE(Fact. 034/04)
Servizo con ASPAMITE, mes de febreiro
MAQUINARIAS OTERO(Fact. 622)
Materiais para a policía local
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L.(Fact. A 202)
Materiais para obras municipais
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 56)
Bonobús, mes de marzo
FERRETERIA-DROGUERIA J. TEO AMATE(Fact. 32/B)
Materiais para obras municipais
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais
COPE SANTIAGO(Fact. 042-02-00218)
Emisión de programa radiofónico
CEMIGA(Fact. 27-000000348)
Mantemento de fotocopiadora municipal
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00397/04C)
Zahorra para obra en Vilar de Calo
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00398/04C)
Zahorra para obra en Calo
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00399/04C)

Importe
426,52€
382,80€

638€
1.044€

382,80€

31,40€
434,62€
1.725,50€
186,04€
72,16€
169€

360,82€
127,20€
678,82€
451,22€
180,90€
2.057,82€
40,05€
131,10€
858,90€
137,86€
152,50€
142,68€
27,84€
28,99€
81,27€
30,79€

Orde
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)
bv)
bx)

Proveedor e concepto
Zahorra para obra en Faramello
CAMILO ARBALLAL, S.L. (Fact. 00400/04C)
Zahorra para obra en Faramello
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00401/04C)
Zahorra para obra en Cantoña-Luou
TELEFONICA
Recibo de móbil municipal
COPY ESTUDIO, S.L.(Fact. 010532)
Copias de planos
CADENA SER(Fact. 040011PA00221)
Anuncio
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 063/04)
Servizos para ASPAMITE, mes de marzo
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 062/04)
Bonobús 3ª Idade, mes de marzo
HEDEGASA, S.L. (Fact. 31/04)
Bonobús 3ª Idade
ALVARO ALONSO BEIROA(Fact. 001/04)
Servizo de taxi para departamento de servizos sociais
ASCENSORES ENOR, S.A.(Fact. 821.158)
Mantemento ascensor centro sociocultural
THYSSENKRUPP ELEVADORES(Fact. 5204444)
Mantemento de ascensor
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 1354902B)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L.(Fact. G-115)
Gasóleo para vehículos municipais
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000219/01)
Medicamentos para departamento de servizos sociais
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000226/01)
Medicamentos para departamento de servizos sociais
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000228/01)
Productos farmacia para funcionario
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000220/01)
Productos farmacia para funcionario
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000221/01)
Medicamentos para botiquín municipal
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000222/01)
Productos farmacia para funcionario
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000227/01)
Productos farmacia para departamento de servizos sociais
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 000025/01)
Medicamentos para departamento de servizos sociais
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000224/01)
Medicamentos para funcionario
FARMACIA MARTINEZ ATAN(Fact. 0000223/01)
Medicamentos para funcionario
GASOLEO CALEFACCION, S.L. (Fact. 3168)
Gasóleo para edificios municipais
TAMBRE PIEL, S.L.(Fact. A/1007)
Roupa para policía local
SEUR(Fact. 0001516)
Envío de documentación
CEMIGA(Fact. 27-000000380)
Mantemento de fotocopiadora
UNION FENOSA

Importe
27,26€
80,33€
367,97€
65,15€
116€
2263,61€
162,16€
2064€
30€
282,04€
328,72€
69,26€
678,50€
105,88€
27,60€
1266,86€
154,99€
5,42€
470,30€
272,04€
79€
7,92€
532,92€
6308,04€
1055,14€
28,36€
7,32€
5744,80€

Orde
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)

cm)

cn)
cñ)
co)
cp)
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)
cv)
cx)
cz)
da)
db)

Proveedor e concepto
Enerxía para edificios e instalacións municipais
SOGAMA(Fact. 2004/0787)
Tratamento dos RSU, mes de marzo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 143)
Ampliación de alumeados públicos na parroquia de Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 144)
Ampliación de alumeados públicos na parroquia de Cacheiras
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 145)
Ampliación de alumeados públicos na parroquia de Vilariño
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 146)
Ampliación de alumeados públicos na parroquia de Reis
MONTAXES ELECTRICOS FERNADEZ, S.L.(Fact. 147)
Ampliación de alumeados públicos na parroquia de Teo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 148)
Ampliación de alumeados públicos na parroquia de Recesende
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 149)
Ampliación de alumeados públicos en Espasande-Luou
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 150)
Ampliación de alumeados públicos en Lampai
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 151)
Ampliación de alumados públicos na parroquia de Oza
MONTAXES ELSTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 152)
Instalación de reloxio programador no colexio dos Tilos
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 153)
Ampliación de alumeados públicos en As Pontes, Solláns e Vilar de
Francos
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 154)
Ampliación de alumeados públicos en Cesar, Sto. Domingo , Balcaide e
Cornide
MANUEL VALIÑO CALO(Fact. A/2004045)
Contedor de escombro para Faramello e portes
AUDASA(Fact. 110311)
Peaxes a Coruña
CASTROMIL(Fact. C/39)
Bonobús, mes de marzo
ANTONIO GIL DE LOS RIOS(Fact. 04000844)
Roupa para policía local
SANITARIOS J. OTERO, S.L.(Fact. A 81.886)
Materiais para escola de Pontevea e Escola de Calo
E.S. PONTEVEA, S.L. (Fact. 1295070H)
E.S. PONTEVEA, S.L.(Fact. 50Z)
Materiais para vehículo municipal
OFISERVICE(Fact. 7070048823)
Materiais de oficina
ALIANZA DE SERVICIOS VAZQUEZ, S.L.(Fact. 026)
Rodas para furgoneta e coche da policía local
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 035/04)
Obras en diferentes lugares do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 036/04)
Obras en diferentes lugares do concello
MULTICENTRO DANIEL PERNAS, S.L. (Fact. 2004/51)
Productos para departamento de servizos sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS, S.L. (Fact. 2004/52)
Productos para departamento de servizos sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS, S.L. (Fact. 2004/53)
Productos para departamento de servizos sociais

Importe
21869,60€
5841,73€
800,69€
394,59€
1269,09€
1060,95€
283,46€
392,18€
299,35€
2954,04€
232,12€
1757,52€

2851€

214,84€
9,17€
22€
868,06€
395,28€
31,40€
12€
14,96€
269,12€
9075,58€
10760,33€
203,05€
39,10€
34,29€

Orde
dc)
dd)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)
dn)
dñ)
do)
dp)
dq)
dr)
ds)
dt)
du)
dv)
dx)
dz)
ea)
eb)
ec)
ed)
ee)
ef)
eg)

Proveedor e concepto
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2004/00005)
Honorarios profesionais por redacción de proxecto
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2004/00006)
Honorarios profesionais por redacción de proxecto
GALICON(Fact. 41/04)
Materiais de oficina
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2004/00011)
Honorarios profesionais por redacción de proxecto
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2004/00012)
Honorarios profesionais por redacción de proxectos
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 215)
Servizo co seu taxi para departamento de servizos sociais
OFIREYCO, S.L. (Fact.OFFV04/1298)
Materiais de oficina
OFIREYCO, S.L.(Fact. OFF04/1617)
Materiais de oficina para curso de graduado escolar
EXTINFER(Fact. A/220)
Cargas e extintores para diferentes instalacións municipais
OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. (Fact. 00140/04)
Traballos realizados no entorno da escola infantil de Calo
LUIS MIGUEZ IGLESIAS
Suplido de factura de materiais para departamento de deportes
COREGAL(Fact. A04/0152)
Servizo de recollida de papel e cartón, mes de marzo
RODIÑAS MILLADOIRO, S.L. (Fact. 000739)
Materiais para obras municipais
MARIA ISABEL CAO BARREIRO(Fact. A7)
Limpeza dos locais de Reis e Oza
MARIA ISABEL CAO BARREIRO(Fact. A8)
Regularización IPC das facturas de xaneiro, febreiro e marzo 2004
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L.(Fact. A 265)
Materiais para obras municipais
ASPAMITE
Cestos de bebé
TELEFONICA
Recibo de teléfono da consistorial
TELEFONICA
Recibo de teléfono da policía local
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da policía local
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax do xulgado
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de teléfono da consistorial
TELEFONICA
Recibo de teléfono da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA

Importe
2012,77€
1878,35€
112,81€
1858,48€
2219,76€
28€
79,55€
151,86€
606,29€
5640,38€
30,89€
1000,72€
66,12€
27,89€
95,97€
43,94€
150€
1506,52€
166,57€
31,42€
115,64€
150,58€
42,73€
32,76€
2,10€
122,72€
538,06€
64,49€
43,18€

Orde
eh)
ei)
el)
ell)
em)

en)
eñ)
eo)
ep)
eq)
er)
es)

et)

eu)
ev)
ex)
ez)
fa)
fb)
fc)
fd)
fe)
ff)
fg)
fh)
fi)

Proveedor e concepto
Recibo do centro médico de Pontevea
CASTROMIL(Fact. C/30)
Bonobús 3ª Idade
CORREOS(Fact. C040051792)
Franqueo de correpondencia municipal, marzo
MARCOS SANMARTIN MONTES(Fact.0004/2004)
Prestación de servizos deportivos, meses de xaneiro, febreiro e marzo
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 84)
Bonobús, mes de abril
AGRUPACION DE DEPORTISTAS VETERANOS DE
SANTIAGO(Fact. 23/004)
Gastos de arbitraxe, mes de marzo
CONSTRUCCIONES JUAN SANTIAGO GARCIA ASOREY
(Fact. 10/04)
JOMA, S.L. (Fact. 2700)
Limpeza polideportivo dos Tilos
PROSEGA(Fact. 04/002465)
Mantemento conexión alarma
MERCEDES ROSON VARELA(Fact. 0005)
Honorarios por realización de proxecto
COMERCIAL AGRIVAMA(Fact. 5459)
Reparación de maquinaria municipal e materiais
GILBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ(Fact. 2004/00007)
Honorarios profesionais por redacción de proxecto
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.(Certif.: 06-2004)
Importe da certificacdión da obra “Saneamento e abastecemento de
auga en Vilar de Abaixo, Fase III”
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS(Fact. 2004-1)
Pago parte proporcional consumo de auga e luz, axencia de lectura e
gardería dos Tilos
IGNACIO ORGE
Suplido por comidas policía local por curso
ALIANZA DE SERVICIOS VAZQUEZ, S.L. (Fact. 031)
Cambio de aceite e filtros do tractor municipal
TRIBUNAL SUP DE XUSTIZA DE GALICIA
Pago costas recurso nº 02/0000971/1990
TANGRAM(Fact. 04/0005363)
Materiais para o departamento de cultura
UNION FENOSA
Enerxía para edificios e instalacións municipais
CARROGGIO(Fact. PED0000196616)
Libros para biblioteca municipal
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 9)
Traballos de carpintería en colexio de Calo
GESTORIA DE LA TORRE(Fact. 1-10005460)
Traballos administrativos para o concello
S.D. LUCÍ
Publicidade do concello en programa de radio
UNION FENOSA
Enerxía para instalacións municipais
EL CORREO GALLEGO, S.L. (Fact. P404.053)
Reportaxe
OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. (Fact. 00177/04)
Traballos realizados de “Mellora da seguridade da gardería”
EXA(Fact. 006/04)
Detalles para bodas no concello

Importe
2192€
356,48€
5916€
346,50€
432€

510,40€
737,01€
66,56€
16219,03€
1570,52€
1652,42€
17901,68€

2604€

120€
207,64€
7977,76€
585,28€
67,65
84,15€
4048,40€
238,96€
30€
409,91€
730,80€
29707,24€
179,80€

Orde
fl)

Proveedor e concepto
GESECO(Fact. 084/2004)
Recolida de RSU, limpeza viaria e xardinería, mes de abril

Importe
30339,44€

9º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo
as vinteduas horas, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde,debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 28 DE XUÑO DE 2004.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dezaoito
horas do día 28 de xuño de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez,
co obxecto de realiza-la sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, D. Ramón Cea Ferreiro, D. Antonio Castroagudín Valladares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: D. Enrique Eijo Blanco, Arquitecto Técnico do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS
ANTERIORES DO: 07.06.2004 E 14.06.2004.
De conformidade co artigo 91 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das corporacións locais, o Sr. Alcalde preguntou se algún membro da Xunta de
Goberno Local tiña que formular algunha observación ou reparo ó borrador da acta da sesión de
data: 07.06.2004, e sometida a votación a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros presentes que legalmente a compoñen, acorda prestar aprobación á mesma se
ningunha rectificación.
Queda pendente o borrador da acta do 14.06.2004 por estar confeccionándose.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
2.1. AUTORIZACIÓNS PARA A CONCESIÓN DE LICENCIA.
2.1.1. Vista a solicitude presentada por D. MANUEL MOREIRA Y OTROS, S.L. de data
11.03.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 570, do 12.03.2004, e demais
documentos obrantes no expediente, para levar a cabo obras de: legalización dunha piscina na
Ramallosa, parroquia de Lucí, tramitada ó abeiro do art. 41 da Lei 9/2002, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros presentes que legalmente a compoñen acorda informar favorablemente a
autorización para a concesión da licencia solicitada, ós efectos da súa remisión á C.P.T.O.P.V.
2.1.2. Vista a solicitude presentada por MADERAS CAJARAVILLE, S.L de data 26. 05.2004,
con rexistro de entrada no Concello núm. 1235, do 26.05.2004, e demais documentos obrantes
no expediente, para levar a cabo obras de: construcción de dous secadeiros de madeira no lugar
de Pontevea, parroquia de Reis, tramitada ó abeiro do art. 41 da Lei 9/2002, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, a Xunta de Goberno Local por unanimidade

dos cinco membros presentes e a abstención do Sr. Cajaraville Campos ó abeiro do disposto no
art. 28 da Lei 30/92, do 26 de novembro, acorda informar favorablemente a autorización para a
concesión da licencia solicitada, ós efectos da súa remisión á C.P.T.O.P.V.-------------------------.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os
importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será
notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as
licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos favorables:
2.2. A D. JOSE M. SERGIO HERNANDEZ, licenza para obras para construcción dun galpón
de usos auxiliares da vivenda situada en núcleo tradicional delimitado, de 25 m/2, situado en
Feros, parroquia de Cacheiras, debendo axuta-las obras ás seguintes condicións:
- Retranqueo mínimo de 3 m a lindeiros excepto en zonas con existencia de edificacions
preexistentes na linde e 8 m ó eixe da pista pública.
- Altura máxima: 2,30 m.
- Pendente máxima da cuberta: 40º
- As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar, e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.
- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as
obras por tempo superior a seis meses.
2.3. A DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. licenza para
acondicionamento de local situado en Montouto, parroquia de Cacheiras, para a actividade de
autoservizo de alimentación, segundo proxecto técnico redactado por D. Quirino Bores
Gamundi, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
- Executarase de acordo co proxecto presentado.
- Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre medidas
de protección contra a contaminación acústica, valoración e eliminación de residuos con xestión
axeitada e recollida selectiva de lixo, e deberá dispoñer de contedores suficientes para garantir a
adecuada xestión de residuos producidos pola actividade con cargo exclusivo da empresa.
- Construirá os accesos e beirarrúas segundo memoria e planos presentados.
- Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable
en tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a

data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as
obras por tempo superior a seis meses.
2.4. A Dª HORTENSIA JORGE BALEIRON, licenza para obras de retellado da cuberta de 80
m/2, da edificación situada en Solláns nº 26, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións; concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe: “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.
- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as
obras por tempo superior a seis meses.
2.5. A D. ANTÓN M. TORRES OUTÓN, licenza para construcción dun cerramento de 95
metros lineais, na finca nº 560 situada en Carballal, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
- O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m. ó eixe da pista pública, situando a
base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.
- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m.(artigo 33.i), e 0,90 metros na zona de
núcleo tradicional, sendo a altura máxima de 2,20 metros.
- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan
revestidos e pintados.
- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as
obras por tempo superior a seis meses.
2.6. A TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU, licenza para canalización para subministro de
teléfono en Luou, liña Tei/Cacheiras-Teo/Pontevea:Cable 16F.O., consistente nun poste, unha
riostra e 33 metros de canalización, segundo plano que adxuntan, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
- Contará coa autorización da Excmª. Deputación da Coruña.
- Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.
- Aportará aval polo importe de 300 euros para reposición de pavimentos.

- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as
obras por tempo superior a seis meses.
2.7. A D. ANTONIO PERNAS ROSENDE, licenza para a ampliación dun cerre ata 2 metros
de altura entre lindeiros, en Pontevea, parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan revestidos e
pintados.
- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as
obras por tempo superior a seis meses.
2.8. A UNIÓN FENOSA, S.A., licenza para canalización eléctrica subterránea e instalación de
centro de transformación en Igrexa, parroquia de Luou, segundo proxecto que adxuntan,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Repoñerá o pavimento e beirarrúas en perfectas condicións.
- Aportará aval polo importe de 750 Euros ós efectos de garantía para reposición de
pavimentos.
- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as
obras por tempo superior a seis meses.
2.9. A D. JOSE MANUEL MOROÑO FERREIRO, licenza para construcción dun cerramento
de 112,80 metros lineais, na finca nº 1197, situada en Texexe, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
- O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública principal
e a 4 metros ó eixe da pista lateral, situando a base do mesmo á mesma cota que o pavimento
actual.
- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m(artigo 33.i), e 0,90 metros opacos na
zona de núcleo rural tradicional e o resto transparente, con altura máxima de 2,20 metros.
- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan
revestidos e pintados.
- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as
obras por tempo superior a seis meses.
2.10. A D. MANUEL CASAL PEREZ, licenza para obras de rasanteo de terreos lindantes coa
vivenda duns 200 m/3, en Aido, parroquia de Luou, situada dentro da zona delimitada de núcleo
tradicional NT-G2, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- As obras non modificarán o sistema de drenaxes de solos e serán as necesarias para
respecta-lo medio natural e non suporán unha agresión ás características morfolóxicas do lugar.

- Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase
de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as
obras por tempo superior a seis meses.
2.11. A D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ MUINELO, licenza para segregación da finca nº 312
do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situada na Torre, debendo
efectua-la segregación de acordo co proxecto presentado, redactado polo técnico D. Miguel
Arce Sanjuan.
2.12. A D. ROMÁN FERREIRO PUMEDA e Dª SOCORRO CABO VIDAL, licenza para
construcción dunha vivenda unifamiliar en “Veiga das Cruces”- Igrexa, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Javier Freire González, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
- Presentará escrito de cesións obrigatorias.
- Garantirá a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: Núcleo tradicional.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida: 4,57 m.
4) Volume/edificabilidade:-/ 0,25m2/m2.
5) Presuposto:91.100 euros.
6) Técnico director:---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras:3 anos.
9)Número de expediente:171/04.
-Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.13. A D. ALFONSO LANDEIRA, licenza para construcción dun cerramento de 150 metros
lineais, na finca nº 243 situada en Espasande, parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
- O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 metros ó eixe da pista pública, situando
a base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.
- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 metros(artigo 33.i).

- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan
revestidos e pintados.
- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as
obras por tempo superior a seis meses.
2.14. A D. MARCOS MONTEAGUDO PITE, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 130 m/2 e limpeza de fachadas de 200 m/2, situada na finca nº 1216 de Guldrís,
parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
- Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
proteccióndo medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para
toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras
necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
- Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovacion e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.
- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as
obras por tempo superior a seis meses.
2.15. A D. JOSÉ CARLOS BLANCO MIRAS, licenza para a construcción dunha vivenda
unifamiliar en Guldrís, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
José M. Lorenzo Sánchez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado.
- Presentará escrito de cesións obrigatorias.
- Garantirá a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: Núcleo tradicional.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida: 3,87 m.
4) Volume/edificabilidade:-/ 0.1068 m2/m2.
5) Ocupación de parcela:6,60%.
6) Presuposto:75.000 euros.
7) Técnico director: José Miguel Monelos Pam.
8) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
9) Prazo de remate das obras:3 anos.
10)Número de expediente:174/04.
- Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a

colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.16. A D. MANUEL FERNÁNDEZ BOUZAS, licenza para segregación da finca situada en
Montouto, parroquia de Cacheiras, debendo efectua-la segregación de acordo co proxecto
presentado redactado polo técnico D. Francisco Javier Bellett García.
2.17. A D. ARTURO MIDÓN MARTÍNEZ, licenza para construcción dun cerramento de 50
metros lineais, na finca nº 1283 situada en Feros, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
- O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando
a base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.
- Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
- Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en
solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m(artigo 33.i).
- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza,
prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, agás que sexan
revestidos e pintados.
- Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as
obras por tempo superior a seis meses.
2.18. A D. JORGE BUJÁN MIRAS, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Mouromorto, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Pena
Rey, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
- Presentará escrito de cesións obriogatorias.
- Garantirá a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: Núcleo tradicional.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida: 3,91 M.
4) Presuposto:60.261,39 euros.
5) Técnico director:----.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras:3 anos.
8) Número de expediente:174/04.
-Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

2.19. A Dª ROSA MARÍA FERNÁNDEZ, licenza para obras de pintura exterior da vivenda
situada nos Tilos, nº 49, segundo memoria que aporta, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
- Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
- Cumprirá con tódalas medidas de seguridade vixentes.
- Será obrigatorio empregar materiais para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das
construccións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais empregados
para a renovacion e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de
parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
- As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as
obras por tempo superior a seis meses.
2.20. A D. GUILLERMO LEITES VILLAMARÍN, licenza para a construcción dunha vivenda
unifamiliar en Lucí, parroquia de Santa Mariña de Lucí, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Juan García Pérez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
- Presentará escrito de cesións obrigatorias.
- Garantirá a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: Núcleo tradicional.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida: 3,06 m.
4) Volume/edificabilidade:-/0,19 m2/m2.
5) Ocupación: 20%.
6) Presuposto:47.300 euros.
7) Técnico director:--8) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
9) Prazo de remate das obras:3 anos.
10) Número de expediente:176/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.21. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.

2.21. Escrito asinado por D. JESÚS MANUEL PAMPÍN SÁNCHEZ, de data 6 de febreiro de
2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 250, do 6.02.2004, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen acorda conceder a D. JESÚS MANUEL PAMPÍN SÁNCHEZ, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, no lugar de
Folgueiras, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal de data
09.02.1999.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
3.1. Escrito asinado por Dª. María Nieves Pérez Rey, traballadora social do Concello, de data
16.6.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 1462, do 16.06.2004, no que solicita
permiso para ausentarse do posto de traballo o día 21 de xullo ás 10 horas por ter que
comparecer en calidade de testemuña no xulgado por mor de expediente dun usuario de
servicios sociais.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar á interesada.
3.2. Escrito de D. Luis Sánchez Pérez, de data 24.6.2004, con rexistro de entrada no Concello
núm. 1556, do 24.6.2004, no que solicita que lle sexan concedidos os días 25 e 29 de xuño de
permiso por asuntos sindicais.
A Xunta de Goberno Local visto o art. 11 da Lei 9/1987, do 12 de xuño, de órganos de
representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ó servizo
das administracións públicas, acorda:
1º) Concede-lo permiso solicitado.
3.3.- SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda
concederlle a axuda de emerxencia social a D. Manuel Fernández Parga, D.N.I. 33.284.735,
para asistencia dos seus catro fillos ó campamento de verán organizado por este concello.
3.4.-SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.
Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda :
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª Mª Luisa Carbajales
Remesar, DNI. 33.143.589Z, posto que segundo o informe do Equipo de Valoración de
Minusvalideces da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, a interesada
presenta dificultades graves de mobilidade que lle impiden a utilización do transporte público.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
3.5.-SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.

Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda :
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª Mª del Carmen Castro
Calvo, DNI. 33.250.678S, posto que segundo o informe do Equipo de Valoración de
Minusvalideces da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, a interesada
presenta dificultades graves de mobilidade que lle impiden a utilización do transporte público.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
3.6.-SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.
Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda :
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª Mª Jesús Fernández
Fernández, DNI. 32.794.396F, posto que segundo o informe do Equipo de Valoración de
Minusvalideces da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, a interesada
presenta dificultades graves de mobilidade que lle impiden a utilización do transporte público.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
3.7. Escritos da Xefatura Provincial de Correos e Telégrafos de datas 11.09.2003, con rexistro
de entrada no Concello núm. 2322, do 15.09.2003, e do 08.01.2004 con rexistro de entrada no
Concello núm. 75, do 14.01.2004, polo que en resumo se solicita a cesión dun local na
Ramallosa dunha superficie duns 100/120 m2 para a prestación do servizo de correos.
Dada conta pola Alcaldía do informe elaborado polo técnico municipal onde se sinala ”en
relación coa posibilidade de adaptar a planta alta da antiga Casa do Concello para oficinas, non
existe inconveniente técnico para a construcción dunha rampa de acceso adaptada a
minusválidos pola parte exterior do edificio, dende o parque público, evitando a instalación dun
ascensor adaptado. O acceso será pola mesma porta existente actualmente e rampa partiría da
beirarrúa en dous tramos de ida e volta ata conectar coa porta existente”.
Pola Alcaldía exponse que a planta baixa se cederá para o servizo de correos e a planta de arriba
será para as oficinas do Xulgado de Paz.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aproba-la realización das obras de adaptación necesarias baixo a dirección do arquitecto
técnico municipal.
2º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde para tódolos trámites sucesivos e necesarios para a
execución e xestión deste acordo.
4º) APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.
Abandoa neste intre a sesión o Sr. Castroagudín Valladares por motivo particular.
4.1.- Dada conta da certificación de obras do POS 2004 seguidamente relacionada, asinada polo
director técnico das obras e polo contratista, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Aprobar a seguinte certificación:
1.1- Certificación de obra núm.1ª da obra: Saneamento en Casalonga-Río Tinto- Pedreira- Calo,
importe: 36.706,47 euros.
2º) Que se remita á Excmª. Deputación para que transfira ó Concello o importe que lle
corresponde na distribución do financiamento.
5º) CONTRATOS MENORES DE OBRAS.
Visto o disposto nos art. 56 e 121 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de contratos das administracións públicas, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Realizar polo sistema de contrato menor as obras do presuposto do: Cerre da finca municipal
no entorno da Iglesia de Calo redactado polo arquitecto técnico municipal de data 17.06.2004,
encargando a realización da mesma á empresa Construcciones R.F. Fernández, S.L. polo prezo
de: 12.180 euros ive incluido, con cargo ó vixente presuposto, previa presentación da
correspondente factura.
2º) Realizar polo sistema de contrato menor as obras do presuposto núm. 718, de data 08.06.
2004 de: Pasos de peóns nos Tilos, Concello de Teo, encargando a realización da mesma á
empresa Transportes y Maquinaria C.P. S.L. polo prezo de: 27.639,74 euros ive incluido, con
cargo ó vixente presuposto, previa presentación da correspondente factura.
6º) APROBACIÓN PROPOSTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS.
Dada conta da proposta da Alcaldía do 18.06.2004 de concesión das subvencións
correspondentes ó ano 2003, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, consonte coa proposta acorda:
1º) Concede-la seguinte relación de subvencións correspondentes o exercicio do ano 2003:
NOME ASOCIACION

SOLICITA- ANTICIDO
PO

CONCEDI- RESTA POR
DO
PAGAR

ASOCIACIONES DEPORTIVAS
AEROMODELISMO ESTELA R.C.

3.400

900

900

S.D.C. RECESENDE

12.000

900

900

C.F. RARIS

5.700

900

900

PRAIÑA S.P.C.

9.000

2.700

2.700

S.D. CACHEIRAS

10.000

6.300

3.300

S.D. LUOU

9.000

900

900

3.600

3.600

3.000

3.000

900

900

900

900

900

50

3.000

S.D. IRMANDADE (Oza)
ASOCIACION DE BILLAR DE TEO

3.480

S.D. OS TILOS
CLUB DE PATINAXE ARREGUIZO

5.118

S.D. LUCI

8.336

850

NOME ASOCIACION

S.D. SANTOS (Lampai)

SOLICITA- ANTICIDO
PO

900

0

3.000

900

900

SOCIEDADE DE CAZADORES

18.000

12.000

12.000

CLUB SAN FRANCISCO TEO

17.790

900

900

15.400

7.600

MOTOCLUB TEO

3.659,8

900

CONCEDI- RESTA POR
DO
PAGAR

C.F.S. OS TILOS

ASOCIACIONS CULTURAIS
ASOCIACION CULTURAL
ROSALIA DE CASTRO (Cacheiras)

24.225

ASOCIACION CULTURAL
MATINANDO (Calo)

1.200

150

150

ASOCIACION CULTURAL
A PONTE VELLA (Reis)

23.682

12.000

12.000

ASOCIACION CULTURAL
A MAMOA (Luou)

13.500

4.000

6.000

2.000

ASOCIACION RECREATIVO E
CULTURAL OS TILOS

7.000

2.400+1.
000

3.400

0

1.500

1.500

0

8.715

1.500

1.500

2.214,5

1.200

1.200

BANDA MUSICAL DE TEO

1.500

12.000

12.000

SOCIEDADE RECREATIVA SAN
XOAN DE CALO

58.000

34.800

19.800

1.500

1.500

1.800

1.800

2.404,05

0

ASOCIACION CULTURAL
CRUCEIRO DE MONTE (Cacheiras)
ASOCIACION CULTURAL
RIO TELLA (Lucí)
ASOCIACION DE MULLERES
RURAIS

CENTRO CULTURAL SANTA ANA
(Lampai)

6.000+1.
800

7.343,3

3.000+6.000+
6.000

7.212,15

ASOCIACIONS DE VECIÑOS
AAVV CASTRO LUPARIO

5.470

AAVV OS TILOS

8.230

AAVV SAN MARIA DE LUOU

3.550

900

900

AAVV NOVA REVOLTA

6.240

600

600

AVV BAIUCA

12.000

1.800

1.800

AAVV O CASTRO RECESENDE

4.367

2.700

2.700

2.404,05

NOME ASOCIACION

SOLICITA- ANTICIDO
PO

AAVV A CANTEIRA

CONCEDI- RESTA POR
DO
PAGAR

5.754,84

2.000

2.000

AAVV HERDEIROS DA UNION

6.875

1.000

1.000

AAVV O ATALLO

36.962

300

300

2.139,95

2.000

2.000

900

900

1.000

0

AAVV SAN PAIO (LAMPAI)

ASOCIACIONS XUVENIS
ASOCIACION XUVENIL VRENZA

4.756,85

COLEXIOS
C.P.R.A.

3.187,5

COLEXIO DE RAMALLOSA

1.000

2.405

1.000

1.000
15.247

12.750

6.000+6.000
+9000

35247+100
0

2.500

900

1.000

100

600

1.000

1.000

18.738,09

1.500

1.500

74.657,4

1.500

1.500

3.000

1.500

1.500

18.000

1.500

1.500

1.000

1.500

500

3.000

3.000

0

3.000

3.000

3.000

0

FESTA DO CATECISMO

2.163

2.163

FESTA DO PICANTON

3.000

3.000

5.000,24

3.000

3.000

SAN SIMON DE ONS DE
CACHEIRAS

41.119,19

3.000

3.000

SAN MIGUEL DE RARIS

8.000

3.000

3.000

SAN CRISTOBO DE REIS

3.000

3.000

3.000

I.E.S. DE CACHEIRAS
COLEXIO DE CALO
COLEXIO DE OS TILOS
ANPAS
ANPA COBAS
ANPA IES CACHEIRAS
ANPA RIO TELLA
ASPAMITE
ANPA DE CALO

1.500
COMISIONS DE FESTAS

FESTA DO POLBO
FESTA DA CACHEIRA
FESTA DA CARNE Ó CALDEIRO

3.000

PADROADO CEMITERIOS
SAN XOAN DE CALO

NOME ASOCIACION

AGRUPACION CAMPOSANTO DE
LUOU

SOLICITA- ANTICIDO
PO

15.025,3

CONCEDI- RESTA POR
DO
PAGAR

6.000

6.000

1.200

1.200

1.200

3.067,84

1.200

1.200

55.887,56

300

COMISIONS PARROQUIAIS
SANTA MARIA DE TEO
SAN TOME DE VILARIÑO
SOCIEDADE AGRICOLA E
GANDEIRA DE CACHEIRAS

300

2º) Que se notifique o acordo individual a cada beneficiario de subvención para os efectos de
que no prazo dun mes presenten a documentación xustificativa da subvención concedida ó
abeiro das seguintes normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.
1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar activades de calquera natureza
que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou recibos, e os
gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En ámbolos dous casos
poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza
que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas.
3) Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase xustificar mediante
certificación de obra subscrita por técnico colexiado competente e relación de obra estimada.
4) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a realización
das actividades para a que foi concedida.
5) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito inexcusable
que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida a
mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de dominio
público municipal.
6) Á vista da documentación xustificativa presentada, e estimada pola Alcaldía o cumprimento
das actividades subvencionadas procederase ó pagamento. No caso de que a subvención
municipal en concorrencia con outras concedidas por outras administracións públicas ou

privadas sobre o 100% do presuposto da actividade correspondente, a Alcaldía minorará o
importe ata chegar ó máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.
O aboamento da subvención ou axuda farase efectivo por medio de ingreso na conta bancaria da
entidade solicitante, que aportará certificación da súa entidade financeira na documentación de
xustificación. Excepcionalmente, e só para aquelas agrupacións veciñais que se teñan formado
expresamente para a promoción dunha obra concreta de interese social e non dispoñan de conta
bancaria, o pagamento da subvención poderá ser realizado mediante cheque bancario.
7) Vencidos os prazos para a xustificación das actividades, sen que o beneficiario da
subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade que motivou o seu outorgamento,
perderá o seu dereito a esixila e a Alcaldía procederá a anula-lo correspondente compromiso,
notificándollelo ós interesados.
No caso de que unha parte da subvención xa fose adiantada ós solicitantes e estes non
presentasen os correspondentes xustificantes, requirirase da entidade a devolución das
cantidades non xustificadas. Esta situación impedirá que no ano seguinte lle sexa adiantada
cantidade algunha á entidade infractora.
8.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello de
Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente Código
penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.
7º) APROBACIÓN DE CONVENIO DE RECOLLIDA DE ACEITE VEXETAL USADO
ENTRE O CONCELLO E A ASOCIACIÓN PLATAFORMA POLO EMPREGO.
Dada conta do escrito asinado por D. Miguel Fernandez Blanco, en calidade de Presidente da
Asociación Plataforma Polo Emprego con rexistro de entrada no Concello núm. 1543, do
24.06.2004 e demais documentación obrante no expediente polo que en resumo propronse a
celebración dun convenio para a recollida de aceite vexetal usado entre o Concello e esa
asociación, a Xunta de Goberno Local por unianimdade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aproba-lo convenio, do cal o seu contido é o seguinte:
CONVENIO DE RECOLLIDA DE ACEITE VEXETAL USADO ENTRE O
CONCELLO DE TEO E A ASOCIACIÓN PLATAFORMA POLO EMPREGO.
En Teo,-- de------------ de 2004.
REUNIDOS,
Dunha parte D. Armando U. Blanco Martínez, en calidade de Alcalde-Presidente do
CONCELLO DE TEO, con enderezo en Ramallosa sn-Teo.

E da outra D. Miguel Fernández Blanco, en nome e representación da ASOCIACIÓN
PLATAFORMA POLO EMPREGO, con domicilio social na rúa Concheiros, nº 33, 1º, 15703
en Santiago de Compostela.
EXPOÑEN:
Primeiro. No marco do establecido no artigo 20.3 da Lei 10/98, de 21 de abril, de residuos, o
Concello de Teo quere ampliar os obxectivos da campaña de recollida selectiva a todo tipo de
residuos, incluídos os aceites vexetais usados, de todo o termo municipal de Teo para a súa
posterior reciclaxe, evitando desta forma que estes residuos sexan vertidos xunto co resto das
augas domésticas, co conseguinte aumento da contaminación das augas.
Segundo. A Asociación Plataforma Polo Emprego, con código de autorización da Consellería de
Medio Ambiente 04/043, adicada entre outras actividades, á recollida, transporte e
almacenamento de graxas de frituras, procedentes tanto dos establecementos adicados ao sector
da restauración como dos domicilios particulares para a súa posterior reciclaxe.
Terceiro. Visto que o artigo 3b) da Lei 10/1998, do 10 de abril, de residuos, establecen que
poden considerarse como residuos urbanos ou municipais, os aceites vexetais usados C.E.R
(20.01.25), e non constan estes residuos como perigosos na lista do Real decreto 952/1997 do
20 de xuño, polo que se modifica o Regulamento para a execución da Lei 20/1986 do 14 de
maio, básica de residuos, tóxicos e perigosos.
Cuarto. Os posuidores de resíduos urbanos están obrigados á súa entrega ás Entidades Locais xa
que a competencia para xestionalos é dos municipios, segundo o establecido no artigo 26 da Lei
10/1997, de residuos urbanos de Galicia e o artigo 20.4 da Lei 10/1998, de residuos de carácter
estatal, nas que se establece que os municipios han de xestionar os servicios de recollida,
transporte, valorización e eliminación en materia de residuos urbanos.
En atención ao exposto, ambas partes CONVEÑEN
Primeiro. Obxecto do convenio.
Constitúe o obxecto do presente convenio de colaboración entre o Concello de Teo e a
Plataforma Polo Emprego, a recollida de todos os aceites usados xerados en todo o termo
municipal de Teo.
Segundo. Obrigas que asume cada unha das partes.
CONCELLO DE TEO. O Concello de Teo, redactará e asinará unha carta de presentación
dirixida aos establecementos de restauración, e realizará unha campaña que expresará o interese
por parte desa Corporación na recollida dete tipo de aceites por parte da Plataforma Polo
Emprego, co fin de mellorar as condicións medioambientais, co reciclado deste tipo de residuos.
O listado dos locais que están baixo a competencia do Concello e que no exercicio da súa
actividade cociñen con carácter profesional, así como a implantación de puntos de recollida para
que poida colaborar toda a poboación.

A colaboración por parte do Concello co obxecto de concienciar ao empresariado e profesionais
radicados no seu termo municipal que co servicio que pretendemos realizar vai en beneficio da
saúde de toda a veciñanza do municipio e da súa propia.
O Concello nomeará á Plataforma polo Emprego como entidade recomendada para a recollida
deste residuo.
O Concello de Teo poñerá a disposición da Plataforma Polo Emprego un espacio nos locais de
uso municipal para almacenamento dos bidóns contedores do aceite vexetal usado.
PLATAFORMA POLO EMPREGO. Esta asociación comprométese a recoller todos os aceites
comestibles usados en todo o termo municipal de Teo, previa presentación da súa credencial,
cedendo estes residuos á empresa Central de Residuos Alimentarios S.L., para a súa valoración
e reciclado en combustible biodiesel, obtendo a súa poboación importantes vantaxes ecolóxicas
e medioambientais.
A recollida deste tipo de aceites por parte da asociación citada levarase a cabo de forma
totalmente gratuita tanto para os establecementos que queiran colaborar, como para o Concello
de Teo, sen que o aumento dos custos de transporte debido á fluctuación do mercado de prezos
(I.P.C., aumento do prezo do carburante, etc.) sexa unha condición para impoñer un prezo na
recollida deste tipo de residuos.
En canto á periodicidade da recollida levarase a cabo atendendo ás necesidades do Concello e
dos establecementos implicados, entregándolles un albarán de recollida e informando
trimestralmente ao Concello dos establecementos que colaboraron, así como a cantidade de
quilos recollidos.
A asociación contará cun seguro de responsabilidade civil, para facerse cargo de cantos
incidentes se produzan a causa desta xestión.
Obrigas económicas e financiamento.
O presente convenio non xerará obrigas económicas entre as partes.
Prazo de vixencia.
O convenio entrará en vigor dende a súa sinatura e estará vixente mentres non se denuncie por
algunha das partes.
Modificación e rescisión.
As partes poderán modificar ou denunciar o presente documento en calquera momento por
mutuo acordo.
Pola súa vez, calquera das partes poderá denunciar o presente acordo comunicándollo por
escrito á outra con tres meses de antelación á data en que vaia dalo por rematado.
En ámbolos casos deberán finalizarse as tarefas e obrigas que se recollen no presente convenio e
que estean en vigor.
Xurisdicción.
O Concello de Teo e a Plataforma Polo Emprego comprométense a resolver de xeito amistoso
calquera desacordo que poida xurdir no desenvolvemento do presente acordo.
No caso de conflicto, ambas partes acordan o sometemento aos Tribunais de Santiago de
Compostela.

E en proba de conformidade de canto antecede asinan o presente documento por triplicado
exemplar no lugar e data indicados.
Pola Plataforma Polo Emprego.
Polo Concello.
2º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde para a sinatura do convenio e para a realización de
tódolos trámites sucesivos e necesarios para a execución e xestión deste acordo e do seu
correspondente expediente.
8º) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN.
Dada conta do recurso de reposición interposto por Dª. Ana Naya García en calidade de
representante da entidade Ana Naya García S.L. de data 25.05.2004, con rexistro de entrada no
rexistro da Xunta de Galicia núm. 11.707, do 28.05.2004, e con rexistro de entrada no Concello
núm. 1330, do 03.06.2004, contra o acordo da Xunta de Goberno Local de data 5 de abril de
2004, polo que se acordou a adxudicación do contrato de xestión, en réxime de concesión
administrativa, da Escola Infantil de Calo á empresa Aurora, Pilar, Ana S.L., no que tras
alega-lo que estima oportuno solicita que se adxudique á contratación da xestión da Escola
Infantil de Calo á recurrente e ó mesmo tempo solicita a suspensión do acto recurrido.
Considerando que o recurso basease en dous presupostos: Por unha banda a non aplicación dos
criterios de adxudicación establecidos na cláusula 25.7 do prego de cláusulas que rexeron o
concurso, e por outra banda a errónea valoración outorgada ás plicas en función do seu contido
en canto a persoal, experiencia e definición dos proxectos.
Visto o informe xurídico de data 25 de xuño de 2004 e considerando consonte co mesmo que o
prego de cláusulas, efectivamente, establece na súa base 25.7 os criterios que servirán de base á
adxudicación da concesión, mediante o outorgamento dunha puntuación entre 0 e 3 puntos a
cada un deles. Por outra parte, no apartado 3 da mesma cláusula, no que se definen as
formalidades que debería conter a documentación do sobre A, especifícase o seguinte:
1.-Para presta-lo servicio solicito ó Concello unha subvención de ...........Euros anuais en
base ós datos do estudio de custes do servicio que xunto acompaño.
2.-Presento o seguinte proxecto educativo e de organización do centro (plan de
traballo)*
(*) Plan de traballo que defina a súa identidade, formule os obxectivos que se pretenden
acadar e exprese a súa estructura organizativa e no que se incluirán, como mínimo os
seguintes aspectos:
a.-Organizativo: Recursos humanos concretos con indicación das titulacións, tanto do
persoal educativo como do de apoio (cociñeiro/a, limpador/a), dedicación horaria e
adscripción de funcións así como concreción do responsable do centro; a súa
especialización deberá axustarse á tipoloxía do centro segundo a normativa aplicable e
que é neste caso, a seguinte: Catro mestres especialistas en Educación Infantil ou
equivalente, ou catro técnicos especialistas en Xardín de Infancia ou catro técnicos
superior en educación infantil.
b.-Educativo: Orientación teórica, metodoloxía, obxectivos, programas, período de
actividades, etc.
3.-Ofrezo os servicios complementarios seguintes ...

As plicas presentadas axustábanse, en xeral, ó formato definido nas determinacións anteriores,
se ben utilizando diferentes métodos de exposición e de valoración, o que facía moi difícil levar
a cabo unha avaliación plenamente obxectiva. A Mesa de Contratación, polo tanto, optou por
separar e analizar estas tres áreas en cada plica e a elas aplicarlle os criterios base para a
adxudicación, de tal xeito que a avaliación fose o máis axustada posible ó contido do prego de
cláusulas. En consecuencia, a Mesa non se apartou dos criterios de avaliación definidos no
prego de cláusulas, senon que os aplicou dunha forma racionalizada con referencia á estructura
das plicas.
Con respecto ás puntuacións concretas aplicadas ós conceptos analizados nas ofertas
económicas, proxectos educativos e organizativos, servicios complementarios, (que se definiron
como melloras ós efectos de avaliación), e persoal técnico e de apoio, a Mesa, contando con
asesoramento técnico, outorgou as valoracións que considerou axeitadas. Incluso no que toca á
valoración da experiencia á que se refire a recorrente, a Mesa considerou que non podía
negárselle este requisito á empresa Aurora, Pilar, Ana, S.L., por canto está constituída polas
persoas que, baixo outro título xurídico, xestionan actualmente a Escola Infantil de Os Tilos, da
que é titular esta Corporación.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Desestima-lo recurso de reposición interposto polos motivos referenciados, non
suspendendo a execución de acto por non atoparse fundamento para elo.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
-. FORA DA ORDE DO DÍA.
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente compoñen a Xunta de
Goberno Local, acordouse a inclusión do seguinte asunto na orde do día:
1º) CONTRATO MENOR DE SUBMINISTRO.
Visto o disposto nos art. 56 e 176 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de contratos das administracións públicas, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Contratar polo sistema de contrato menor o subministro de: 1 autocad 2005LT, 1 autocad
2005, 2 presto presupostos, 2 presto medicións, 1 presto seguridade, 1 cdrom 525 e 1 cdrom
100, para a oficina de urbanismo, polo prezo de: 9.094,40 euros ive incluido, segundo
presuposto de Ciber Teo de data 23.6.2004, encargando a esta empresa o contrato, con cargo ó
presuposto vixente, previa presentación da correspondente factura.
9º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as dezanove
horas e coarenta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e
prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de
abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 19 DE XULLO DE 2004.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dezanove
horas do día 19 de xullo de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez,
co obxecto de realiza-la sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, D. Antonio Castroagudín Valladares.
Non asiste: D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: D. Enrique Eijo Blanco, Arquitecto Técnico do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS
ANTERIORES DO: 14.06.2004 E 28.06.2004.
De conformidade co artigo 91 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das corporacións locais, o Sr. Alcalde preguntou se algún membro da Xunta de
Goberno Local tiña que formular algunha observación ou reparo ós borradores das actas das
sesións de datas: 14.06.2004 e 28.06.2004, e sometidas a votación a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda
prestar aprobación ás mesmas sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes, sendo o
número legal o de seis, acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os
importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será
notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as
licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos favorables:
2.1. A D. MIGUEL IGLESIAS VILLAR, en representación de CONSTRUCCIONES
IGLESIAS MERA, S.L., licenza para construcción de dúas vivendas unifamiliares adosadas en
Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez
Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:

-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a presentación de
nomeamento de técnicos directores de obra e execución material.
-Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada.
-Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución.
-Presentará proxecto de telecolunicacións segundo normativa sectorial vixente.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: URTA - URBANO.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6,64 m.
4) Presuposto: 147.210 euros.
5) Técnico director:--.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.
8) Número de expediente: 177/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A D. JORGE TOME DUBRA E OUTRA, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Lucí, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Manuel
E. Echeverria Ulargui, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.

-Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Respetarase a servidume do linde noroeste.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso:Vivenda e compatibles (Art 27).
3) Altura permitida: 7,00 M (B+I).
4) Presuposto: 97.000 euros.
5) Técnico director: Antonio Varela Mallo.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.
8) Número de expediente: 178/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licencia municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a

data de expedición da licencia, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.3. A D. GONZALO GÓMEZ ALVAREZ, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar na finca nº 25, en Sebe, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado pola
arquitecta Dª. Pilar Rivera Rodríguez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a presentación de
nomeamento de técnico director de execución material.
-Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: URTA - URBANO.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida proxecto:6,95 m.
4) Presuposto: 190.261,55 euros.
5) Técnico director:--.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.
8) Número de expediente: 179/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.4. A D. JOSÉ ANTONIO MENDEZ VILA, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar na finca nº 442-B, en Feros, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Luis Ruibal Rodríguez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a presentación de
nomeamento de técnico director de execución material.
-Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
-Habilitará unha praza de aparcamento para a vivenda a contruir dentro do solar.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: URTA - URBANO.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5,75 m..
4) Presuposto: 80.500 euros.
5) Técnico director:--.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.
8) Número de expediente: 180/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a

data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.5. A Dª. MARÍA ROSA BERMÚDEZ GONZÁLEZ, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Bustelo, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Antonio Sabucedo Costa, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de execución material.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002. Urbanizará de acordo coa memoria presentada.
-O valor aproximado do aval a efectos de urbanización do fronte da parcela é de 1.600 euros.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 7,00 m.
4) Presuposto: 64.000 euros.
5) Técnico director:--.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.
8) Número de expediente: 181/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a

data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.6. A D. RAMIRO LUEIRO FRANCOS, licenza para ampliación de baixo cuberta en vivenda
unifamiliar, con licenza de 17 de decembro de 2002, en Devesa, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª. María López Castro, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6,67 m.
4) Presuposto: 33.210 euros.
5) Técnico director: Jesús García Sánchez.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.

8) Número de expediente: 182/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.7. A GAS GALICIA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DEL GAS S.A., licenza para
canalización en polietileno para antena de subministro de gas á urbanización As Galanas (Teo)
do Plan Parcial SAUR-2, que afecta ás zonas de Reborido-Adrán-Carballal-Galanas, en unha
lonxitude de 1600 m. con tubería PE 110 SDR 17,6 MPB, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Contará coa autorización da Consellería de Innovación, Industria e Comercio.
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.
-Aportará aval polo importe de 1800 euros para reposición de pavimentos.
-O calibre e características técnicas do proxecto será aprobado pola Consellería de Innovación,
Industria e Comercio.
-Comunicará a data de inicio das obras para marcar polos servicios técnicos a zona da zanxa e
características da mesma para compaxinar co resto dos servizos urbanísticos (augas potable e
saneamento) do Concello.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.8. A GAS GALICIA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DEL GAS S.A., licenza para
canalización en polietileno (PE) en Os Tilos, con tubería de 280 metros, PE 90 SDR 17,6 MPB,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Contará coa autorización da Consellería de Innovación, Industria e Comercio.
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.
-Aportará aval polo importe de 1200 euros para reposición de pavimentos.
-O calibre e características técnicas do proxecto será aprobada pola Consellería de Innovación,
Industria e Comercio.
-Comunicará a data de inicio das obras para marcar polos servizos técnicos a zona da zanxa e
características da mesma para compaxinar co resto dos servizos urbanísticos (augas potable e
saneamento) do Concello.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.9. A GAS GALICIA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DEL GAS S.A., licenza para
canalización en polietileno para subministro de gas, cruzando a estrada C-541 para a
urbanización Xardin de Montouto, con tubería de 140 metros, PE 110 SDR 17,6 MPB, en
Montouto, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Contará coa autorización da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda para
o tramo da estrada C-541.
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.
-Aportará aval polo importe de 1000 euros para reposición de pavimentos.

-O calibre e características técnicas do proxecto será aprobada pola Consellería de Innovación,
Industria e Comercio.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.10. A GAS GALICIA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DEL GAS S.A., licenza para
canalización en polietileno (PE) en A Ribeira, parroquia de Cacheiras, con tubería de 170
metros, PE 110 SDR 17,6 MPB, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Contará coa autorización da Consellería de Innovación, Industria e Comercio.
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.
-Aportará aval polo importe de 200 euros para reposición de pavimentos.
-O calibre e características técnicas do proxecto será aprobada pola Consellería de Innovación,
Industria e Comercio.
-Comunicará a data de inicio das obras para marcar polos servicios técnicos a zona da zanxa e
características da mesma para compaxinar co resto dos servicios urbanísticos (augas potable e
saneamento) do Concello.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.11. A D. JOSÉ LUIS IGLESIAS BOTANA, licenza para construcción dun cerramento de 278
metros lineales, na finca nº 1486, situada en Pedreira, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:

-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5,00 metros ó eixe da pista pública, situando a
base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mentada Lei, no caso de cerramentos en solo rústico,
limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i).
-En solo de núcleo rural a altura máxima no punto medio do cerre será de 90 cm opaco e o resto
de malla ou tela.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.12. A D. MANUEL LÓPEZ MOSQUERA, licenza para obras de retellado de cuberto de 45 m2,
en Nespereira, parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de

terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.13. A D. JOSÉ SEOANE CARRO, licenza para obras de retellado da vivenda de 90 m2 e
repoñer 7 ventás, en Cacheiras, finca nº 980, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.14. A D. RAMÓN VILOUTA REY, licenza para obras de retellado da vivenda de 104 m2,
situada en Osebe, finca nº 1782, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.15. A Dª. MILAGROS MARTÍNEZ GARCÍA, licenza para obras de retellado da vivenda de 300
m2, situada en Solláns, nº 2, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.16. A D. MANUEL MONTES NOGUEIRA, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 100 m2, situada en Castres, parroquia de Oza, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.

-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.17. A Dª. MARÍA DOLORES LEA SANTISO, licenza para obras de colocación de tella sobre
alpendre existente de 50 m2, sobre a finca nº 1080 de Pedrouso, parroquia de Cacheiras,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.

-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.18. A COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO EDIFICIO U-10-A, EN OS TILOS, licenza
para obras de cambio de canalón e baixantes do edificio, sito na rúa Loureiro, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións.
-Cumpriranse todas as condicións de seguridade da normativa vixente, con presenza de técnico
responsable en seguridade.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.19. A D. GUILLERMO BLANCO VARELA, licenza para obras de pintura de fachada da
edificación de 100 m2 en Cabovila, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións.
-Cumpriranse todas as condicións de seguridade da normativa vixente, con presencia de técnico
responsable en seguridade.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenzia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.20. A COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO EDIFICIO AS PALOMAS, licenza para
obras de limpeza de cuberta, substitución de canalóns e pintura e impermeabilización de
fachadas, en Cacheiras, segundo presuposto presentado redactado por Dª. Pilar Pérez Rodríguez,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións.
-Cumpriranse todas as condicións de seguridade da normativa vixente.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.21. A D. JOSÉ CARLOS DEVESA REGUEIRO, licenza para obras de acondicionamento de
local situado en Ameneiro, parroquia de Calo, para a actividades de carnicería, segundo
proxecto redactado polo arquitecto técnico D. Manuel Vence, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento as condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre anclaxes que
poidan transmitir vibracións, instalando dispositivos antivibratorios.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.22. A D. JOSÉ CARLOS PASCUAL RIOS, licenza para parcelación da finca nº 1067 do plano
de bases da concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada en Cesar, segundo proxecto
redactado polo técnico D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
2.23. A D. FERNANDO VICENTE MOSTEIRO, licenza para agrupación e segregación das fincas
nº 114 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras e outra, situadas en Santa

Mariña de Lucí, segundo proxecto redactado por D. Fernando Vicente Mosteiro e D. Javier
López López, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.2.24. A D. AURELIO BARREIRO PEQUEÑO, licenza para agrupación e segregación das fincas
nº 384 e 385 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situadas en Feros,
segundo proxecto redactado polo técnico D. Juan M. Hermida Vázquez, debendo axustarse ás
seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.2.25. A D. JOSÉ SOUTO MATO, licenza para segregación da finca situada en Cornide,
parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo técnico D. Antonio Martínez Pais, debendo
axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.2.26. A D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en representación de REPSOL BUTANO, S.A.,
licenza para obras de intalación dun depósito de G.L.P. de 4.480 litros, situado en Balcaide,
parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D. José Miguel Pérez Real, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.

-Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente: En caso de utilizarse
auga nos labores de limpeza do recinto, deberase instalar unha arqueta separadora de graxas na
conducción de evacuación dos sumidoiros e limpala periodicamente, entregando a materia
extraída dela a un xestor de residuos autorizado.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.27. A D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en representación de REPSOL BUTANO, S.A.,
licenza para obras de intalación dun depósito de G.L.P. de 2.450 litros, situado en Ameneiro,
parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D. José Miguel Pérez Real, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente: En caso de utilizarse
auga nos labores de limpeza do recinto, deberase instalar unha arqueta separadora de graxas na
conducción de evacuación dos sumidoiros e limpala periodicamente, entregando a materia
extraída dela a un xestor de residuos autorizado.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.28. A PROMOTORA PAZ AGUIAR S.L., licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar, en Guldris, parroquia de Cacheiras, finca A, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Alberto Blanco Rodríguez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias. Art 171 Lei 9/2002, e compromiso de conexión coas
infraestructuras existentes.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002, segundo datos e valoración que figuran no proxecto e baixo as condicións das
compañías adxudicatarias de auga e electricidade.
-Intalará unha porta tipo RF-45 entre o sotano e a planta baixa, segundo a CPI-96.
-O valor das obras de urbanización do fronte da finca, segundo proxecto, é de 1.500 euros os
efectos de presenación de aval bancario.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 7,00 m.
4) Presuposto: 86.666 euros.
5) Técnico director:--.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.
8) Número de expediente: 204/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a

data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.29. A PROMOTORA PAZ AGUIAR S.L., licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar, en Guldris, parroquia de Cacheiras, finca B, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Alberto Blanco Rodríguez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias. Art 171 Lei 9/2002, e compromiso de conexión coas
infraestructuras existentes.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002, segundo datos e valoración que figuran no proxecto e baixo as condicións das
compañías adxudicatarias de auga e electricidade.
-Intalará unha porta tipo RF-45 entre o sotano e a planta baixa, segundo a CPI-96.
-O valor das obras de urbanización do fronte da finca, segundo proxecto, é de 2.300 euros os
efectos de presenación de aval bancario.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6,90 m.
4) Presuposto: 88.177 euros.
5) Técnico director:--.

6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.
8) Número de expediente: 205/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.30. A PROMOTORA PAZ AGUIAR S.L., licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar, en Guldris, parroquia de Cacheiras, finca C, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Alberto Blanco Rodríguez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias. Art 171 Lei 9/2002, e compromiso de conexión coas
infraestructuras existentes.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002, segundo datos e valoración que figuran no proxecto e baixo as condicións das
compañías adxudicatarias de auga e electricidade.
-A distancia mínima entre a fosa séptica e o lindeiro será de 5,00 metros.
-Intalará unha porta tipo RF-45 entre o sotano e a planta baixa, segundo a CPI-96.
-O valor das obras de urbanización do fronte da finca, segundo proxecto, é de 4.700 euros os
efectos de presenación de aval bancario.

Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida proxecto:6,90 m.
4) Presuposto: 85.777 euros.
5) Técnico director:--.
6) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
7) Prazo de remate das obras: 3 anos.
8) Número de expediente: 206/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.31. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
2.31. Escrito asinado por PROGAEYCO, S.L., de data 23 de decembro de 2003, con rexistro de
entrada no Concello núm. 3.153, no que solicita licencia de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen acorda conceder a PROGAEYCO, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN,
para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Feros, finca 462-B, parroquia de
Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 77, de data 25/04/2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
2.32. Escrito asinado por PROGAEYCO, S.L., de data 6 de febreiro de 2004, con rexistro de
entrada no Concello núm. 252, no que solicita licencia de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen acorda conceder a PROGAEYCO, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN,
para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Feros, finca 462-A, parroquia de
Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 89, de data 3/05/2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
2.33. Escrito asinado por Dª. María Ángeles Coelho Cotón, de data 25 de xuño de 2004, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1.560, no que solicita licencia de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen acorda conceder a Dª. María Ángeles Coelho Cotón, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Pedrouso, parroquia de
Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 104, de data 27/06/2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de D. Marcos Pereira López, en representación de MERFIOZA S.L., CIF:
B-27.302.355, con rexistro de entrada no Concello núm. 432, de data 25.02.2004, solicitando
licencia de apertura/instalación dun restaurante.

Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licencia municipal solicitada para o establecemento
dun restaurante, que se pretende ubicar no lugar de Rivas (“Agro da Feira”), parroquia de
Oza-Teo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Escrito de D. Galeb Jaber Ibrahin, en representación de C.T.V. S.A., CIF: A-15.070.444,
con rexistro de entrada no Concello núm. 968, de data 29.04.2004, solicitando licencia de
apertura/instalación do Plató 1050 de T.V.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a

Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licencia municipal solicitada para a instalación do
Plató 1050 de T.V., que se pretende ubicar no lugar de Montouto, parroquia de Cacheiras-Teo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
3.3.- Escrito de Dª. María Encarnación Castro Fosado, NIF: 33.245.748-F, con rexistro de
entrada no Concello núm. 1.621, de data 01.07.2004, solicitando licencia de apertura dunha
perruquería de señoras, en Balcaide, nº 25, baixo, parroquia de Calo.
Visto o informe sanitario, o informe técnico de solidez e seguridade asinado polo arquitecto
técnico D. Rogelio Canedo Lamela de 2 de xuño de 2004 e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen acorda conceder a licenza que se solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente respectivo
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.
3.4.- Visto o expediente instruido ó efecto por Distribuidora Internacional de Alimentación
S.A..CIF:A-28164754, para licenza de apertura/instalación de adecuación e ampliación de nave
para autoservizo de alimentación no lugar de Montouto, parroquia de Cacheiras, e dada conta do
dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente,
calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Conceder a Distribuidora Internacional de Alimentación S.A., a licencia provisional para
apertura/ instalación de adecuación e ampliación para autoservizo de alimentación solicitada,
condicionada a súa instalación de conformidade co dictame de referencia ó cumprimento dos
seguintes requisitos:
-. Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG, nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 do 22/04/98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2/09/97) e Orden M.A.M/304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19-2-02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo.
-.(sobre todo para grandes áreas de alimentación) Deberá dispoñer dun número de contenedores
de capacidade suficiente para garantir a adecuada xestión dos residuos producidos pola
actividade; non poidendo comeza-lo exercicio da actividade ata que non sexa concedida a
licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste Concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición
certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade
das mesmas cos términos desta licenza e a certificación sobre cumprimento da normativa sobre
contaminación acústica.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.5-. Visto o expediente instruido ó efecto por D. José Miguel Pérez Real, en nome e
representación de Repsol Butano S.A., con NIF: 76.449.493-T, para licenza de
apertura/instalación de depósito de GLP de 2.450 litros (aéreo) no lugar de Ameneiro, parroquia
de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería
de Medio Ambiente, calificando dita actividade como perigosa; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. José Miguel Pérez Real, en nome e representación de Repsol Butano S.A., a
licenza provisional para apertura/ instalación de depósito de GLP solicitada, condicionada a súa
instalación de conformidade co dictame de referencia ó cumprimento dos seguintes requisitos:
-. En caso de utilizarse auga nos labores de limpeza do recinto, deberase instalar unha arqueta
separadora de graxas na conducción de evacuación dos sumidoiros e limpala periodicamente,
entregando a materia extraída dela a un xestor de residuos autorizado; non poidendo comeza-lo
exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será
indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste
Concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das
obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta
licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.6.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. José Miguel Pérez Real, en nome e
representación de Repsol Butano S.A., con NIF: 76.449.493-T, para licenza de
apertura/instalación de depósito de GLP de 4.880 litros (enterrado) no lugar de Balcaide,
parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da

Consellería de Medio Ambiente, calificando dita actividade como perigosa; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder a D. José Miguel Pérez Real, en nome e representación de Repsol Butano S.A., a
licenza provisional para apertura/ instalación de depósito de GLP solicitada, condicionada a súa
instalación de conformidade co dictame de referencia ó cumprimento dos seguintes requisitos:
-. En caso de utilizarse auga nos labores de limpeza do recinto, deberase instalar unha arqueta
separadora de graxas na conducción de evacuación dos sumidoiros e limpala periodicamente,
entregando a materia extraída dela a un xestor de residuos autorizado; non poidendo comeza-lo
exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será
indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste
Concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das
obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta
licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

3.7.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. José Carlos Devesa Regueiro, con NIF:
33.265.823-A, para licenza de apertura/instalación de carnicería no lugar de Casalonga,
parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder a D. José Carlos Devesa Regueiro a licenza provisional para apertura/ instalación
de carnicería solicitada, condicionada a súa instalación de conformidade co dictame de
referencia ó cumprimento dos seguintes requisitos:
-. Os anclaxes dos equipos que podan transmitir vibracións deberán contar con dispositivos
antivibratorios que garantan a súa non transmisión; non poidendo comeza-lo exercicio da
actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable que se
levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste Concello, a cal deberá ser
favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que
se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, Concelleiro-Portavoz do Grupo Municipal
Socialista de Teo, de data 15.07.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 1769, da
mesma data, no que solicita poder consultar tódalas licenzas constructivas e expedientes
correspondentes que obren nas oficinas a nome dunha relación de persoas, composta por
vintecinco nomes.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Autoriza-la consulta dos expedientes solicitados que consten no arquivo no plazo prudencial
dos últimos quince anos dado o volume de traballo que comporta a realización dunha consulta
tan ampla.
2º) Dar orde ó arquivo municipal para a busca e organización das mesmas e realizado isto pola
Alcaldía comunicarase ó interesado as datas e horario no que poderán ser examinados nas
dependencias do arquivo.
3º) Que se notifique este acordo ó interesdao para o seu coñecemento e efectos.
4.2. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, Concelleiro-Portavoz do Grupo Municipal
Socialista de Teo, con rexistro de entrada no Concello núm. 1770, do 15.07.2004, no que
solicita poder consultar tódalas licenzas constructivas e expedientes correspondentes que obren
nas oficinas a nome dunha relación de persoas, composta por catro nomes.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autoriza-la consulta dos expedientes solicitados que consten no arquivo no plazo prudencial
dos últimos quince anos dado o volume de traballo que comporta a realización dunha consulta
tan ampla.
2º) Dar orde ó arquivo municipal para a busca e organización das mesmas e realizado isto pola
Alcaldía comunicarase ó interesado as datas e horario no que poderán ser examinados nas
dependencias do arquivo.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.3. Escrito asinado por D. Germán Conde Tarrío, Concelleiro do Grupo Municipal Socialista,
de data 19.07.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 1794, do 19.7.2004, no que expón
que enterado polos medios de comunicación que D. Manuel Parajó Liñares presentou no
rexistro do Concello unha denuncia contra da súa persoa, solicita unha copia da mesma.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Acceder á solicitude formulada polo interesado.
4.4. Escrito da Consellería de Medio Ambiente, no que informan do “Programa de recollida e
reciclaxe de plásticos agrícolas en Galicia”, que porán en marcha, en colaboración coa
Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural a partir do vindeiro mes de
novembro, e para o que solicitan que se lles indiquen un ou dous puntos de acopio dentro deste
Concello.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar á Consellería de Medio Ambiente qe o punto de depósito será no punto limpo que
se construirá proximamente por esa Consellería.
4.5. Escrito de D. Jorge del Oro Aragunde, con D.N.I. 35.465.883-K, con rexistro de entrada
núm. 1690, do 08.07.2004, en calidade de Presidente da Comunidade de Propietarios do
“Residencial Aldea de Atán”, no que solicita o subministro de contedores de vidro, papel e lixo
orgánico, e a colocación de bandas rugosas no vial que pasa por diante da citada urbanización.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Facultar ó Concelleiro Sr. Cea para o estudio das necesidades dos contedores.
2º) Poñer unha sinalización de prohibición de velocidade que considere precedente a policía
local do Concello.

3º) Dar traslado deste acordo ó Concelleiro referenciado e á policía local para a xestión do
mesmo.
4.6. Escrito asinado por Dª Carme Hermida, en calidade de Presidenta da “Asociación Veciñal
Raviña Valdés de S. Simón de Ons de Cacheiras”, con rexistro de entrada núm. 1660, do
06.07.2004, no que solicita a colocación de colectores para residuos orgánicos, de recollida de
papel e vidro e que se establezan contactos coas ONGs especializadas en recollida de roupa
usada para colocar varios colectores na parroquia de Cacheiras.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar á interesada de que se está facendo un estudio global de necesidades coa nova
empresa que leva a xestión de residuos e que en función do mesmo se atenderán as necesidades
na medida do posible, facultando ó Concelleiro Sr. Cea Ferreiro para a realización de tódolos
trámites necesarios.

4.7. Escrito asinado por Dª Carme Hermida, en calidade de Presidenta da “Asociación Veciñal
Raviña Valdés de S. Simón de Ons de Cacheiras”, con rexistro de entrada núm. 1661, do
06.07.2004, no que solicita a posta en marcha inmediata do repetidor da Pena Escorredía e o
amaño do xa existente en Rarís.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar á interesada de que o repetidor de Cacheiras pertence á Xunta de Galicia, e que se
están facendo as xestións coa consellería correspondente para a súa posta en funcionamento.
4.8. Escrito asinado por Dª Carme Hermida, en calidade de Presidenta da “Asociación Veciñal
Raviña Valdés de S. Simón de Ons de Cacheiras”, con rexistro de entrada núm. 1662, do
06.07.2004, no que solicita que realice unha limpeza do campo da festa e que periodicamente se
fagan operacións de mantemento para conservalo en condicións hixiénicas axeitadas.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar á interesada de que dito campo non é de titularidade municipal, e de que se limpaba
cando había comisións parroquiais e o solicitaban para as festas.
4.9. Escrito asinado por Dª Carme Hermida, en calidade de Presidenta da “Asociación Veciñal
Raviña Valdés de S. Simón de Ons de Cacheiras”, con rexistro de entrada núm. 1659, do
06.07.2004, no que informa que a dita Asociación enviou unha carta ó responsable da
concentración parcelaria de monte de Cacheiras para saber do estado dos traballos, e solicita que
se envíe tamén desde o Concello unha comunicación a este organismo, solicitando que se
aceleren os traballos ou se xustifique o atraso.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Remitir o escrito da interesada á Dirección Xeral de Estructuras Agrarias.
4.10. Escrito asinado por D. Román Ferreiro Pumeda, con D.N.I. 76.796.123-C, no que expón
que no ano 2003 comprou unha finca na parroquia de Cacheiras que xa incluía a licenza de

construcción dunha vivenda unifamiliar, e que como a citada obra non foi levada a efecto, por
presentarse no Concello un novo proxecto para construcción de vivenda, solicita que se lle
compense o importe da nova licencia que lle foi concedida.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Devolver ó interesado o importe da licencia concedida por Comisión de Goberno do
16.09.2002, por importe de:2.468,35 euros, deixandoa sen efecto.
2º) Que proceda ó pagamento da licenza concedida por Xunta de Goberno Local do 28.06.2004.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.11. Escrito asinado por D. Martín Bermúdez de la Puente González del Valle, con D.N.I.
35.415.996-K, con rexistro de entrada no Concello núm. 1760, do 14.07.2004, como
administrador da Urbanización Os Verxeles, no que expón que recentemente se procedeu a
reparar o firme dos viais interiores da urbanizacion, que considera inadecuado, e solicita que se
repoña o firme existente previo ás obras realizadas na zona consistente en aglomerado
extendido en caliente.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Dar orde ó contratista para que limpe a gravilla solta na estrada de xeito que se eviten riscos.
4.12. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Ramona Sampedro Vidal,
D.N.I. 76.489.688-Z, para a compra de lentes progresivas e montura de gafas, por importe de
355 euros.
4.13. INFORME SOCIAL.- Visto o informe presentado polo Departamento de Servizos Sociais,
relativo á situación da vivenda propiedade do Concello, e situada en Olveira-Reis, e
actualmente desocupada, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Realiza-lo cambio de titularidade do contrato con Fenosa de xeito que figure como titular o
Concello.
2º) Aprobar o pago da débeda pendente de enerxía eléctrica, que ascende á cantidade de 11,62
euros.
3º) Realizar a limpeza da mencionada vivenda.
4º) Dar conta deste acordo ó Departamento de Servizos Sociais para a xestión do mesmo.
5º) APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS DE INFRAVIVENDA RURAL.
Visto o expediente de infravivenda rural que se tramita no Departamento de Servizos Sociais, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda a aprobación da seguinte certificación:
5.1. Certificación unica da obra de rehabilitación da vivenda de Dª Elena Pereiro Puente,
asinada polo arquitecto D. Nestor Otero Rando, por importe: 12.740,22 euros.
6º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda aceptar as seguintes subvencións:

6.1. Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado. Importe: 32.158,33 Euros.
Obxecto: Mantemento de centros de atención á primeira infancia dependentes das corporacións
locais.
6.2. Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Importe: 8.910,59 Euros.
Obxecto: Contratación de 4 traballadores desempregados para: Acondicionamento Local en
Lucí.
6.3. Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Importe: 14.850,97 Euros.
Obxecto: Contratación 4 traballadores desempregados para: Acondicionamento Local en
Oza(Fase D).
6.4. Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Importe: 12.629,48 Euros.
Obxecto: Contratación de 1 traballador desempregado beneficiario do Programa Labora para:
Proxecto regularización do arquivo.

6.5. Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Importe: 16.968,79 Euros.
Obxecto: Contratación de 2 traballadores desempregados beneficiarios do Programa Labora
para: Proxecto Auxiliar Administrativo.
6.6. Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Importe: 10.478,77 Euros.
Obxecto: Contratación de 1 traballador desempregado beneficiario do Programa Labora para:
Proxecto Traballo Social.
6.7. Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Importe: 1.600 Euros.
Obxecto: Programas de servizos sociais especializados e mantemento de centro social.
7º) RATIFICACIÓN DE CONVENIOS ASINADOS POLA ALCALDÍA.
7.1. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Ratificar o convenio asinado entre o Sr. Alcalde e o Instituto “Mapfre” de Seguridade Vial,
para o fomento dos Programas de Educación Vial Escolar no municipio de Teo de data
25.06.2004.
2º) Trasladar o expediente á policía local para a súa xestión.
7.2. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Ratificar o convenio asinado entre o Sr. Alcalde e a Consellería de Medio Ambiente para a
participación na prevención de incendios forestais mediante actuación de dúas cuadrillas de
prevención de data 07.06.2004.
2º) Facultar ó Sr. Alcalde para a realización de tódolos trámites sucesivos e necesarios para a
xestión e execución deste acordo e do seu correspondente expediente.
8º) APROBACIÓN FACTURAS.
Retírase o asunto da orde do día.
9º) SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Solicitar á Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais unha subvención
para a realización da obra: Proxecto acondicionamento/acabados. Investimento en Centro Social
de Oza e Rarís, Teo, para obras de acabados interiores e carpinteria exterior, redactado polo
arquitecto D. Luis Ruibal Rodríguez, cun presuposto de contrata de: 125.489,65 euros.
2º) Aprobar o seguinte plan de financiamento para a realización deste investimento:
-. Ano 2004: Aportación Consellería: 15.000 euros. Aportación Concello:17.000 euros.
-. Ano 2005: Aportación Consellería: 20.000 euros. Aportación Concello:22.000 euros.
-.Ano 2006: Aportación Consellería:25.000 euros. Aportación Concello:26.489,65 euros.
Totais: Aportación Consellería: 60.000 euros. Aportación Concello: 65.489,65 euros.
3º) Comprometerse o Concello a incluir no presuposto municipal os fondos necesarios para
facer fronte á aportación municipal das obras.
4º) Declarar que os Centros Sociais de Oza e Rarís son de titularidade municipal.
5º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites sucesivos e necesarios para a execución e
xestión deste acordo e do seu correspondente expediente.
FORA DA ORDE DO DÍA:
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente compoñen a Xunta de
Goberno Local, acordouse a inclusión dos seguintes asuntos na orde do día:
1) APROBACIÓN PRESUPOSTOS.
Vistos os presupostos presentados en relación coa Escola Infantil Municipal de Calo, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda aproba-los seguintes presupostos:
1) CEFIGAL, S.L., de data 30-06-04, por importe de: 8143,91 Euros (+ I.V.E.), para obras de
electricidade e fontaneiría de baños, cociña e valado patio.
2) JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE, sen data, por importe de: 8.149 Euros , I.V.E.
Incluido, para obras de carpinteria.
3) AULA 25 ABRAXAS, de data 18-06-04, por importe de: 8.497,27 Euros, I.V.E. incluido,
para material para equipamento.
4) MOUSE DISTRIBUCION SANTIAGO, de data 28-06-04, por importe de: 2.877,74 euros,
I.V.E. incluido, para material para equipamento.
5) AULA 25 ABRAXAS, de data 29-06-04, por importe de: 4.292,72 Euros,I.V.E. Incluido,
para material equipamento.
6) ALMACENES ROMERO S.C., de data 28-06-04, por importe de: 2.977,93 Euros,I.V.E.
Incluido, para equipamento da cociña.
7) TANGRAM MATERIALES Y JUEGOS DIDACTICOS, S.L., de data 09-06-04, por importe
de: 5.270,19 Euros,I.V.E. Incluido, para material para equipamento.
2) CARNETS DEPORTIVO.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Adquirir como tódolos anos tres abonos a nome do Concello para a temporada 2004/2005.
10º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinteunha

horas e trinta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 2 DE AGOSTO DE 2004.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dezanove
horas do día 2 de agosto de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez,
co obxecto de realiza-la sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel R. Cajaraville Campos (con
retraso), D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller Suárez, D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
DO 19.07.2004.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda prestar aprobación ó mesmo sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes, sendo o
número legal o de seis, acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os
importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será
notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as
licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos favorables:
2.1. A MAHIA SANTIAGO S.L., licenza para construcción de tres vivendas unifamiliares no
ámbito do Plan Parcial SAU-4, zona AR-10: parcela 55; AR-13: parcelas 17 e 18, en Cacheiras,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Francisco Otero Méndez e outro, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: SAU-4 – VIVENDA UNIFAMILIAR
2) Uso:Vivendas.

3) Altura permitida proxecto: Cumple
4) Volume/Edificabilidade: Cumple
5)Presuposto: 210.390 euros.
6) Técnico director: Antonio Framiñana Fraga.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 207/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A D. JOSÉ ANTONIO MENDOZA IGLESIAS, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Igrexa, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Antonio Sabucedo Costa, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 4.47 M
4) Volume/Edificabilidade: -/0.036
5)Presuposto: 103.000 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 208/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.3. A Dª. MÓNICA GOLÁN MÍGUEZ E OUTRO, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Chaves, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo
Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.

Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.48 M
4) Volume/Edificabilidade: -/0.15 M2/M2
5)Presuposto: 104.700 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 209/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.4. A Dª. CARMEN CARRILLO ESTÉVEZ, licenza para construcción dun cerramento de 110
metros lineales, na finca sinalada no plano que adxunta, situada en Paredes, parroquia de Lucí,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4,00 metros ó eixe da pista pública, situando a
base do mesmo á mesma cota do pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mentada Lei, no caso de cerramentos en solo rústico,
limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do meido rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.5. A D. ARTURO BANZAS YLLODO, licenza para construcción dun cerramento de 134
metros lineales, na finca nº 1155 de Penelas, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5,00 metros ó eixe da pista pública de
concentración e a 4 metros do eixe da pista existente, situando a base do mesmo á mesma cota
do pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do meido rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-A parte opaca do cerre, con fronte a vía pública, non superará 90 centímetros de alto e o resto
de malla ou celosía ata unha altura máxima de 2,20 metros. Na zona rústica a altura máxima da
parte opaca non supererá 1,50 metros de alto.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.6. A D. MANUEL CACHAFEIRO SENRA E OUTRO, licenza para construcción dun
cerramento de 68 metros lineales, na finca nº 2591 de Vilar de Calo, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5,00 metros ó eixe da pista pública de
concentración, situando a base do mesmo á mesma cota do pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do meido rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-A parte opaca do cerre, con fronte a vía pública, non superará 90 centímetros de alto e o resto
de malla ou celosía ata unha altura máxima de 2,20 metros.
-Presentará documento de cesión do terreo existente entre a liña de cerre e o borde da vía
pública.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.7. A D. CARLOS COUSO RIO, licenza para construcción dun cerramento de 80 metros
lineales, na finca nº 38 do catastro de Vilar de Francos, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4,00 metros ó eixe da pista pública de
concentración, situando a base do mesmo á mesma cota do pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do meido rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-A parte opaca do cerre, con fronte a vía pública, non superará 90 centímetros de alto e o resto
de malla ou celosía ata unha altura máxima de 2,20 metros.
-Presentará documento de cesión do terreo existente entre a liña de cerre e o borde da vía
pública.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.8. A D. CÁNDIDO RAMÓN BLANCO VILAN, licenza para construcción dun cerramento de
240 metros lineales, na finca nº 87 e 88 situada en Regoufe, parroquia de Luou, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima que sinale a Excma Deputación e Augas de Galicia.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mentada Lei, no caso de cerramentos en solo rústico,
limitando a altura da zona opaca a 1,50 mts (art. 33.i).

-No fronte das fincas existentes dentro do solo de Núcleo Tradicional a altura máxima no centro
do cerre na parte opaca será de 90 centímetros, non superando os 130 centímetros nos laterais.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do meido rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Contará coa autorización previa de Augas de Galicia e Excma Depuración.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.9. A D. MIGUEL ANGEL FRAMIL CAO, licenza para acondicionamento de muro de pedra
existente e limpeza e encintado do mesmo de 30,5 mts polo fronte do camiño e 87,5 mts entre
lindeiros, en Igrexa, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Manteranse as condicións do muro existente respetando a tipoloxía.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.10. A D. LUIS SANTIAGO BREA GÓMEZ, licenza para construcción dun cerramento de 34
metros lineais, na finca sinalada no plano que adxunta, situada en Osebe, parroquia de Calo e
construcción dun galpón para usos auxiliares da vivenda de 4 m2 e cerre de 7 metros lineais
dentro da propia finca, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5,00 metros ó eixe da pista pública, situando a
base do cerre á mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-A parte opaca do cerre, con fronte a vía pública, non superará 90 centímetros de alto e o resto
de malla ou celosía ata unha altura máxima de 2,20 metros.
-O galpón retranquearase unha distancia mínima de 3 metros a lindes e 8 metros o eixe da vía.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.11. A D. JAVIER MANUEL GÓMEZ CAPEÁNS, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 90 m2, situada en Vilar de Francos, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.12. A D. MANUEL DOMÍNGUEZ MESIAS, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 30 m2, situada en Tras do Eixo, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.13. A D. FERNANDO GÓMEZ CALVIÑO, licenza para obras de pintura de fachadas de 220
m2 da edificación existente en Solláns, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.14. A D. EUGENIO MÉNDEZ DEL VALLE, licenza para obras de construcción dunha
rampa para eliminación de barreiras arquitectónicas no Hotel Os Tilos, sito na urbanización Os
Tilos, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Cumpriranse as condicións do Decreto 35/2000 de eliminación de barreiras arquitectónicas e
Lei vixente.
-Non afectará ás xonas públicas e viais municipais.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.15. A Dª. DELIA LANDEIRA LÓPEZ, licenza para construcción dunha taxea de 7 metros
con tubos de formigón, na finca nº 356 do plano de concentración parcelaria da parroquia de
Calo, en Solláns, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Contará previamente coa autorización da Excma. Deputación e cumprirá as condicións técnicas
da mesma.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.16. A MADERAS CAJARAVILLE, S.L., licenza para obras de asfaltado para acondicionar
patio de rolla da fábrica de madeiras, en Pontevea, parroquia de Reis, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
-Executaranse dentro dos límites da ordenanza de solo urbano.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.17. A D. FELIPE TRILLO ALONSO, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación
de 150 m2, situada en Os Tilos, nº 30, parroquia de San Francisco, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.18. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
2.18. Escrito asinado por D. FERNANDO GONZÁLEZ BLANCO, de data 17 de xuño de 2004,
con rexistro de entrada no Concello núm. 1.464, no que solicita licencia de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen acorda conceder a D. FERNANDO GONZÁLEZ BLANCO, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Penelas,
parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 46, de data
18/02/2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
2.19. LICENZAS VADO PERMANENTE.
2.19. Escrito asinado por D. ANTONIO PEREIRA VAAMONDE, de data 30 de xullo de 2004,
con rexistro de entrada no Concello núm. 1.908, no que solicita licencia de vado permanente.
Vista a solicitude, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen acorda conceder a D. ANTONIO PEREIRA VAAMONDE, a
LICENZA DE VADO PERMANENTE, para a vivenda situada en A Grela, nº 15, parroquia de
Lampai.

A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Incorpórase neste intre á sesión con retraso o Sr. Concelleiro Cajaraville Campos.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de D. Juan Luis Otero Fernández, en representación de MAQUINARIAS OTERO
S.L., NIF: 35.427.125-H, con rexistro de entrada no Concello núm. 379, de data 19.02.2004,
solicitando licencia de apertura/instalación dun local comercial de maquinaria agrícola.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licencia municipal solicitada para a apertura dun
local comercial de maquinaria agrícola, que se pretende ubicar no lugar de Balcaide, parroquia
de Calo-Teo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. MARÍA CRISTINA LÓPEZ MARTÍN, con NIF:
34.246.513, para licenza de apertura/instalación dunha vivenda comunitaria da terceira idade no
lugar de Lucí, parroquia de Lucí, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente, calificando dita actividade como molesta; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MARÍA CRISTINA LÓPEZ MARTÍN a licenza provisional para apertura/
instalación dunha vivenda comunitaria da terceira idade, condicionada a súa instalación de
conformidade co dictame de referencia ó cumprimento dos seguintes requisitos:
-. Deberá contar cunha fosa séptica homologada.
-. Deberá solicitar autorización para a captación de auga perante o Organismo Autónomo Augas
de Galicia, sempre que a captación supere os 7.000 m3 anuais e se utilicen no propio predio,
segundo o establecido no texto refundido da Lei de Augas (B.O.E. nº 176, 24/07/2001).
-. Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 do 22/04/1998) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2/09/1997) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43 de data 19/02/02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo; non poidendo comeza-lo exercicio da actividade ata que non sexa concedida a
licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste Concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición

certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade
das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.
a) Dada conta do escrito de D. Jesús Castro Puente, en representación da empresa
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L., con rexistro de entrada número 1102, de
12.05.04, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que, mediante aval da entidade Caixa
Catalunya, ten depositada por importe de 2.214,94 Euros, como garantía definitiva da obra
AFIRMADO Y ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN SAN SADURNIÑO Y VILAR DE
ARRIBA, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, considerando que transcurriu o prazo de garantía dun ano e non se ten
nada que reclamar ó contratista por mor da execución das obras, acorda:
1º) Autoriza-la cancelación da fianza definitiva referenciada.
2º) Que se remita o orixinal da mesma debidamente dilixenciada ó contratista para que proceda
á cancelación da fianza.
b) Dada conta do escrito de D. Jesús Castro Puente, en representación da empresa
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L., con rexistro de entrada número 1.885, de
28.07.04, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que, mediante aval da entidade Caixa
Catalunya, ten depositada por importe de 2.321,14 Euros, como garantía definitiva da obra
AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE PISTAS EN REGOUFE, LAMAS E SEIXO, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, considerando que transcurriu o prazo de garantía dun ano e non se ten nada que
reclamar ó contratista por mor da execución das obras, acorda:
1º) Autoriza-la cancelación da fianza definitiva referenciada.
2º) Que se remita o orixinal da mesma debidamente dilixenciada ó contratista para que proceda
á cancelación da fianza.
c) Dada conta do escrito de D. Jesús Castro Puente, en representación da empresa
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L., con rexistro de entrada número 1259, de
27.05.04, no que solicita que lle sexan devoltas as fianza que, mediante aval da entidade Caixa
Catalunya, ten depositada por importe de 998,60 Euros, como garantía definitiva da obra
ACONDICIONAMENTO FONTE E LAVADOIRO DE CESAR e por importe de 508,24
Euros, como garantía definitiva da obra ACONDICIONAMENTO FONTE E LAVADOIRO
DE MOUROMORTO, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes
que legalmente a compoñen, considerando que transcurriu o prazo de garantía dun ano e non se
ten nada que reclamar ó contratista por mor da execución das obras, acorda:
1º) Autoriza-la cancelación das fianzas definitivas referenciadas.
2º) Que se remitan os orixinais das mesmas debidamente dilixenciadas ó contratista para que
proceda á cancelación das fianzas.
d) Dada conta do escrito de D. José Manuel Rodríguez Lueiro, en representación da empresa
CONSTRUCCIONES CACHEIRAS, S.L., con rexistro de entrada número 1271, de 28.05.04,
no que solicita que lle sexan devoltas as fianzas que, mediante depósitos bancarios ten
depositados na conta do Concello no Banco Gallego, por importe de 483,60 Euros, como
garantía definitiva da obra: ACONDICIONAMENTO DO LAVADOIRO DE CABO VILA e
por importe de:148,55 Euros, como garantía definitiva da obra: ACONDICIONAMENTO DA
FONTE DA XESTA, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes
que legalmente a compoñen, considerando que transcurriu o prazo de garantía dun ano e non se
ten nada que reclamar ó contratista por mor da execución das obras, acorda:
1º) Autoriza-la devolución das fianzas definitivas referenciadas.

4.2. Escrito de D. Luis Sánchez Pérez, de data 22.07.2004, con rexistro de entrada no Concello
núm. 1825, do 22.07.2004, no que solicita que lle sexan concedidos os días 26 e 30 de xullo de
permiso por asuntos sindicais.
A Xunta de Goberno Local visto o art. 11 da Lei 9/1987, do 12 de xuño, de órganos de
representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ó servizo
das administracións públicas, acorda:
1º) Concede-lo permiso solicitado.
4.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Margarita Segade Barral, D.N.I.
33.268.114V, para a compra de colchón e somier, por importe de 184,20 Euros.
2º) Ordena-la devolución do expediente ó Departamento de Servizos Socias para a xestión do
mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.4. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Margarita Segade Barral, D.N.I.
33.268.114V, para o pago dos libros escolares dos seus libros e a débeda de librería de 184,90
euros.
2º) Ordena-la devolución do expediente ó Departamento de Servizos Socias para a xestión do
mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.5. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Adriana Sanz Marín, N.I.E.: X5471495-W,
para o pago de débedas contraídas de alimentación, alugueiro, comunidade, luz e farmacia por
importe de: 904,09 euros.
2º) Ordena-la devolución do expediente ó Departamento de Servizos Socias para a xestión do
mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

4.6. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Concederlle a axuda de emerxencia social a Dª Adriana Sanz Marín, N.I.E.: X5471495-W,
para o pago de transporte público ata a gardería dos Tilos por importe de 80 euros mensuais das
dúas fillas, mentras Estranxeiría non determine o que corresponde con esta familia.
2º) Ordena-la devolución do expediente ó Departamento de Servizos Socias para a xestión do
mesmo.

3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.7. Escrito asinado por D. Luis Enrique Papiri Villanueva, con D.N.I. 44.075.879J,
alguacil-porteiro deste concello, no que expón que ten concedidas vacacións entre os días 20 de
setembro e 4 de outubro, e solicta, por motivos persoais, o cambio para o período comprendido
entre o 1 de outubro e o 15 de outubro próximos.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda conceder o solicitado.
5º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda aceptar as seguintes subvencións:
5.1. Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado. Importe: 6.744 Euros.
Obxecto: Realización de actividades dirixidas á xuventude, para a promoción da información
xuvenil e para incorporación da xuventude ás novas tecnoloxías.
5.2.Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Importe: 31.658,85 Euros.
Obxecto: contratación de 8 traballadores desempregados para a realización da obra ou servizo:
Acondicionamento Local en Oza(Fase D). Subvención complementaria da anteriormente
concedida.
5.3. Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Importe complementario:
1.117,99 Euros. Obxecto do Programa Labora: Proxecto Auxiliar administrativo.
6º) APROBACIÓN DE PAGAMENTOS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda aprobar os seguintes pagamentos:
Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
ñ)

Proveedor e concepto
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais e tarifa plana
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 10)
Materiais e traballo para cambio de despachos na Casa do Concello
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A323)
Productos para concello
COPY ESTUDIO, S.L. (Fact. 010776)
Fotocopias
INSA(Fact. 250/04)
Desratización
FERRETERIA-DROGUERIA J. TEO AMATE(Fact. 59/B)
Materiais para obras municipais
LA TECLA(Fact.F 04/000288)
Faxes para Casa do Concello
LA TECLA(fact. F 04/000287)
Mantemento fotocopiadora
OFIREYCO, S.L. (Fact. OFFV04/1861)
Materiais de oficina
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 103/04)
Bonobús 3ª Idade, mes de abril
CAMILO CARBALLAL, S.L.(Fact. 00435/04H)
Formigón para obras en Ameneiro
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00434/04H)

Importe
140,44€
739,34€
3.567€
8,16€
25,58€
180,90€
138,55€
1.228,44€
268,31€
256,34€
199,76€
131,78€
102,40€

Orde
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)

añ)
ao)
ap)
aq)
ar)

Proveedor e concepto
Formigón para obras en Faramello
TRAPSA(Fact. 141)
Tarxetas de bonobús
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 1354821B)
Combustible para vehículos municipais
ASCENSORES ENOR, S.A.(Fact. 826.487)
Mantemento ascensor centro sociocultural
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. G-172)
Combustible para vehículos municipais
OFISERVICE(Fact. 7070050196)
Materiais de oficina
CASTROMIL(Fact. D/17)
Desprazamento a Coruña para departamento de deportes
FUNDATEL(Fact. F01177)
Materiais de oficina
COREGAL(Fact. S04/0200)
Recollida de papel e cartón, mes de abril
HEDEGASA, S.L.(Fact. 39/04)
Bonobús 3ª idade
CIBERTEO S.L.(Fact. 18/2004)
Materiais de informática para a policía local
CIBERTEO, S.L.(Fact. 19/2004)
Materiais de informática para o departamento de deportes
CIBERTEO, S.L. (Fact. 21/2004)
Materiais de informática para departamento de servizos sociais
CIBERTEO, S.L. (Fact. 22/2004)
Impartición de seis cursos de informática
CIBERTEO, S.L. (Fact. 23/2004)
Reparación e configuración de Pcs de urbanismo
CIBERTEO, S.L.(Fact. 24/2004)
Reparación e instalación de compoñentes en PC da OMIC
CIBERTEO, S.L.(Fact. 25/2004)
Configuración de Pc do depart. de contabilidade
CIBERTEO, S.L. (Fact. 26/2004)
Configuración Pcs admon. xeral
CIBERTEO, S.L. (Fact. 27/2004)
Configuración, limpeza e instalación de compoñentes-Policia Local.
CIBERTEO, S.L. (Fact. 28/2004)
Limpeza e reconfiguración de Pc do depart. de deportes
CIBERTEO, S.L. (Fact. 29/2004)
Materiais de informática e diplomas para aula de informática
CIBERTEO, S.L. (Fact. 30/2004)
Reintalación de impresora en secretaría da Alcaldía
CIBERTEO, S.L. (Fact. 31/2004)
Combrobación de rede e instalación en 19 Pcs, parcheado e
desinfectación
CIBERTEO, S.L.(Fact. 32/2004)
Pc para Intervención
CIBERTEO, S.L. (Fact. 33/2004)
Pc para Secretaría
CIBERTEO, S.L. (Fact. 34/2004)
Mantemento páxina web, mes de abril
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 498)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 499)
Alimentos para depart. de servizos sociais

Importe
680,52€
66,50€
282,04€
549,18€
281,39€
288,90€
190,07€
645,45€
1868€
205,09€
1356,04€
436,39€
7424€
267,96€
254,04€
132,24€
1284,12€
196,04€
75,40€
588,12€
17,40€
614,80€

1814,24€
1814,24€
991,80€
82,70€
135,22€

Orde
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)
bv)
bx)
bz)

Proveedor e concepto
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 500)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact.501)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 502)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 503)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 504)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 505)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 506)
Productos para colexio da Ramallosa_
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 507)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 508)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 509)
Productos para deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 510)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 511)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 512)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 513)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 514)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 515)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 517)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 518)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 519)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 520)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 521)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 522)
Alimentos para depart. de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 523)
Productos para I.E.S. de Cacheiras
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 524)
Productos para departamento de deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 525)
Alimentos para departamento de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 526)
Alimentos para departamento de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 527)
Alimentos para departamento de servizos sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 528)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 529)

Importe
98,06€
42,12€
60,45€
109,70€
304,81€
134,54€
47,06€
84,48€
83,17€
178,75€
89,44€
153,66€
97,06€
39,90€
127,31€
117,94€
148,94€
56,39€
178,92€
108,77€
154,56€
183,15€
170,75€
993,60€
120,33€
84,34€
18,12€
14,04€
54€

Orde
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)
cm)
cn)
cñ)
co)
cp)
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)
cv)
cx)
cz)
da)
db)
dc)
dd)

Proveedor e concepto
Productos para colexio da Ramallosa
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 530)
Productos para departamento de deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 516)
Alimentos para departamento de servicios sociais
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 7)
Obras en local sociocultural
SOGAMA(Fact. 2004/1160)
Tratamento dos RSU, mes de abril
LOUZAO Y VIEIRO, S.L. (Fact. 37)
Obras de calefacción no colexio dos Tilos
CEFIGAL, S.L.(Fact. A/4050)
Obras en diferentes locais e edificios do concello
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/4058)
Obras en diferentes lugares do concello
COMERCIAL VARELA(Fact. 000065)
Materiais de oficina
COMERCIAL GRUPO ANAYA(Fact. 5158622 1E)
Libros
SAGRES, S.L. (Fact. A/771)
Roupa para policía local
CISS(Fact. 2004-30060854)
Suscrición a publicación
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2004/78)
Productos para departamento de servizos sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2004/79)
Productos para departamento de servizos sociais
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L.(Fact. 976/04)
Materiais de oficina
ORVISAHOUSE, S.L.(Fact.178)
Plantas para centro sociocultural
FOTO ESTUDIO ANA
Revelados para departamento de deportes
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L.(Fact. 042/04)
Obras en diferentes lugares do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 043/04)
Obras en diferentes lugares do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 044/04)
Obras en diferentes lugares do concello
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 045/04)
Obras en diferentes lugares do concello
CORREOS (Fact. C040074115)
Franqueo correspondencia municipal, mes de abril
DEPORTES CANEDA(Fact. 24A/04)
Trofeos e material para departamento de deportes
CISS(Fact. 2004-30060851)
Suscrición a publicación
CASTROMIL (Fact. D/56)
Bonobús, mes de abril
INFANTILANDIA(Fact. 207)
Contratación parque infantil para Cacheiras(09-05-04)
MAQUINARIAS OTERO, S.L.(Fact. 1001)
Alquiler de maquinaria para obras municipais
GASOLEO CALEFACCIÓN, S.L.(Fact. 4045)
Combustible para calefaccións
DEPART. SERVIZOS SOCIAIS

Importe
82,86€
103,44€
1996,50€
22.023,08€
683,24€
5928,68€
3541,76€
3153,25€
368,60€
47,83€
166,40€
103,84€
108,38€
81,76€
43,76€
12,88€
6937,03€
9185,46€
4652,76€
12913,98€
416,37€
774,88€
77,06€
23,01€
900€
570,16€
4036,18€
20€

Orde
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)
dn)
dñ)
do)
dp)
dq)
dr)
ds)
dt)
du)
dv)
dx)
dz)
ea)

eb)
ec)
ed)
ee)
ef)
eg)

Proveedor e concepto
Recarga móbil excursión a Las Palmas
DEPART. SERVIZOS SOCIAIS
Gastos farmacia excursión a Las Palmas
DEPART. SERVIZOS SOCIAIS
Gastos teléfono excursión a Las Palmas
DEPART. SERVIZOS SOCIAIS
Gastos teléfono excursión a Las Palmas
DEPART. SERVIZOS SOCIAIS
Gastos teléfono excursión a Las Palmas
DEPART. SERVIZOS SOCIAIS
Gastos teléfono excursión a Las Palmas
DEPART. SERVIZOS SOCIAIS
Gastos teléfono excursión a Las Palmas
DEPART. SERVIZOS SOCIAIS
Gastos teléfono excursión a Las Palmas
HOTEL ASTORIA(Fact. ASE0401459)
Animación excursión a Las Palmas
HOTEL ASTORIA
Alquiler caixa forte excursión Las Palmas
FLORISTERIA FLOR CANARIA(Fact. 056609
Agasallos excursión a Las Palmas
CONREFU CONSTRUCCIONES, S.L. (Fact. 15/04)
Reparación piscina dos Tilos
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact . 104/04)
Servizo para ASPAMITE,mes de marzo
VSM CANON(Fact. CO/003244)
Mantemento fotocopiadora da Casa do Concello
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 8)
Traballos de carpintería no colexio da Ramallosa
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Teléfono da policía local
TELEFONICA
Fax da policía local
TELEFONICA
Fax da Casa do Concello
MARIA ISABEL CAO BARREIRO(Fact. A10)
Limpeza edificio do xulgado, mes de abril
PEREIRA Y SANCHEZ, S.L. (Fact. 45)
Reparacións en colexios
VDA. SEVERINO FERREIRA
Suscripción a “La Voz de Galicia”, 2º trimestre de abril, meses de maio
e xuño.
MARIA ISABEL CAO BARREIRO(Fact. A7)
Limpeza locais eleccións
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0242)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0245)
Servizos co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0352)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0354)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0355)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais

Importe
6,90€
13,46€
7,10€
0,98€
5,84€
4,82€
13,42€
100€
10.21€
56,50€
10.411€
2.057,82€
357,85€
2321,76€
150,58€
127,99€
117,01€
26,77€
142,40€
2273,60€
87,15€

83,66€
18€
28€
18€
28€
28€

Orde
eh)
ei)
el)
ell)
em)
en)
eñ)
eo)
ep)
eq)
er)
es)
st)
eu)
ev)
ex)
ez)
fa)
fb)
fc)
fd)
fe)
ff)
fg)
fh)
fi)
fl)
fll)
fm)

Proveedor e concepto
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 053/04)
Asfaltado de pista en Folgueiras-Calo
Espina e Delfin(Fact.S-00245)
Mantemento depuradora abril 2004.
0
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00504/04H)
Formigón para obras en Faramello
EL CORREO GALLEGO(Fact. P405.314)
Anuncio Letras Galegas
TELEFONICA
Recibo de teléfono da Casa do Concello
DEPUTACION PROVINCIAL
Tasa por anuncio no BOP
CORREOS
Pago de telegramas 11M
COMPOSLIMP(Fact. 000035)
Materiais de limpeza
AQUAGEST(Fact. 234-7/4F)
Auga potable, 4º trimestre 2003
AQUAGEST(Fact. 234-8/4F)
Auga depurada, 4º trimestre 2003
AGUAGEST(Fact. 234-20/3F)
Obras en Faramello
TRAPSA(Fact. 141)
Tarxetas de bonobús
TECAM MOBILIARIO Y JARDINERÍA, S.L. (Fact. 956)
Materiais para urbanismo
MARKDIS(Fact. A1884)
Materiais de oficina
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de teléfono da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax do xulgado
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de teléfono da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
EL CORREO GALLEGO(Fact. P405.224)
Anuncio festas
TELEFONICA
Recibo de fax centro de saúde de Pontevea
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 112)
Bonobús, mes de maio
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-04-001211)
Honorarios por escritura compraventa
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0358)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
EL CORREO GALLEGO(Fact. P405.387)
Anuncio
JOMA(Fact. 2765)
Limpeza polideportivo dos Tilos
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 04-2004)
Actividades deportivas, mes de xaneiro

Importe
8943,41€
5.706,91
0
204,82€
249,40€
1367,78€
32,48€
29,94€
151,79€
84371,71€
44131,03€
453,33€
680,52€
708,11€
287,60€
76,79€
15,35€
35,09€
4,43€
102,77€
43,31€
353,80€
40,38€
599,55€
144,72€
28€
209,96€
291,68€
4241,54€

Orde
fn)
fñ)
fo)
fp)
fq)
fr)
fs)
ft)
fu)
fv)

fx)
fz)
ga)
gb)
gc)
gd)
ge)
gf)
gg)
gh)
gi)
gl)
gll)
gm)
gn)

gñ)
go)

Proveedor e concepto
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 05-2004)
Actividades deportivas, mes de febreiro
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 06-2004)
Actividades deportivas, mes de marzo
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 08-2004)
Actividades deportivas, mes de abril
DEPORTEGESTION, S.L.(Fact. 13-2004)
Actividades deportivas, mes de maio
MAQUINARIAS OTERO, S.L.(Fact. 1148)
Aluguer de maquinaria para obras
TELEFONICA
Recibo de móbiles municipais
TELEFONICA
Recibo de móbil municipal
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 1-10006589)
Traballos administrativos para o concello
GAS GALICIA
Gas para polideportivo dos Tilos
RICARDO GARCIA-PICCOLI ATANES E BENJAMIN
REGUEIRO(Fact. 01R1383)
Actuación en Auto 216/2003
MANUEL VALIÑO CALO(Fact. A/2004089)
Traslado de materiais para obras
HEDEGASA, S.L. (Fact. 51/04)
Bonobús 3ª idade
HEDEGASA, S.L.(Fact. 50/04)
Bonobús estudiantes
GESECO(Fact. 105/2004)
Traballos de recollida dos RSU, mes de maio
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. A 17)
Trámites e xestións catastrais, mes de xaneiro
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. A 18)
Trámites e xestións catastrais, mes de febreiro
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. A 19)
Trámites e xestións catastrais, mes de marzo
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. A 25)
Trámites e xestións catastrais, mes de abril
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. A 26)
Trámites e xestións catastrais, mes de maio
ARTURO CALVO TARRIO(Fact. A 27)
Trámites e xestións catastrais, mes de xuño
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 11)
Arranxos en escolas unitarias
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 12)
Reparacións en colexio Os Tilos
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 13)
Mobles para departamento de urbanismo
INFANTILANDIA(Fact. 211)
Colocación de parque infantil en Rarís(23-05-04)
INFANTILANDIA(Fact. 212)
Colocación de parque infantil en Carballeira de S. Martiño
EPTISA(Fact. E0406367)
Estudo técnico ampliación casa consistorial
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/4065)
Obras en diferentes edificios públicos

Importe
4241,54€
4241,54€
4241,53€
4241,54€
323,42€
373,88€
271€
200,68€
103,91€
208,80€

278,40€
1880€
615,20€
30339,44€
163,62€
163,62€
163,62€
163,62€
163,62€
163,62€
1332,94€
1566,88€
1708,07€
900€
900€

1369€
5191,27€

Orde
gp)
gq)
gr)
gs)
gt)
gu)
gv)
gx)
gz)
ha)
hb)
hc)
hd)
he)
hf)
hg)
hh)
hi)
hl)
hll)
hm)
hn)
hñ)
ho)
hp)
hq)
hr)
hs)
ht)

Proveedor e concepto
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 68)
Pinchos clausura curso de poda
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 70)
Augas para pleno
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 69)
Consumicións xuntanza concentración parcelaria
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 71)
Consumicións Día do Cáncer
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0368)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
TELEFONICA
Recibo de móbiles municipais
UNION FENOSA
Enerxía eléctrica para edificios públicos
TELEFONICA
Recibo tarifa plana
HERCULES DE EDICIONES, S.A.(Fact. 200404639)
Libros para biblioteca
GASOLEO CALEFACCION, S.L. (Fact. 4760)
Combustible para edificios municipais
CEMIGA(Fact. 29-000000338)
Mantemento fotocopiadora da consistorial
NOGAL RIOSAN, S.L. (Fact. D-523)
Servizo lacería mes de maio
INSA(Fact. 308/04)
Desratización
COPY ESTUDIO(Fact. 010963)
Fotocopias para o concello
GOMEZ Y FANDIÑO(Fact. A 414)
Servizo de camión
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-04-001126)
Copias de documentos
UNION FENOSA
Enerxía para colexios
UNION FENOSA
Enerxía para edificos públicos
UNION FENOSA
Enerxía para centro de saúde de Calo
UNION FENOSA
Enerxía para piscina dos Tilos
UNION FENOSA
Enerxía para depuradora de Calo
SEUR(Fact. 0002784)
Envío de documentos
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 1354779B)
Gasóleo para vehículos municipais
MADERAS RAMOS MOREIRA, S.L.(Fact. O-26885)
Aglomerado para obras municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. G-225)
Gasóleo para vehículos municipais
OFISERVICE(Fact. 7070051646)
Materiais de oficina
CONPEAL(Fact. 83)
Obras en Cacheiras
JOMA, S.L. (Fact. 2832)
Limpeza polideportivo da Ramallosa
PHD ARISTOS, S.L.(Fact. 42)

Importe
28,50€
16€
36,35€
7,20€
105,60€
353,78€
115,72€
23,08€
1050€
1986,44€
9,69€
434,62€
180,90€
233,95€
48,72€
138,63€
578,67€
109,04€
95,28€
128,70€
2870,15€
6,79€
95,45€
183,19€
576,03€
792,57€
290€
115,11€
491,50€

Orde
hu)
hv)
hx)
hz)
ia)
ib)
ic)
id)
ie)
if)

Proveedor e concepto
Libros para biblioteca
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 150/04)
Servizo para ASPAMITE, mes de maio
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 151/04)
Bonobús, mes de maio
EMPRESA SEOANE, S.L.(Fact. 154/04)
Servizos con escolas de Teo
ASCENSORES ENOR(Fact. 831.557)
Mantemento ascensor centro sociocultural
COREGAL(Fact. S04/0261)
Recollida de papel e cartón, mes de maio
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L. (Fact. 1188/04)
Materiais de oficina
GRAFICA DE ASTURIAS, S.L. (Fact. 1306/04)
Materiais de oficina
SOGAMA(Fact. 2004/1527)
Tratamento dos RSU, mes de maio
COMERCIAL ELECTRONICA RICARDO, S.L. (Fact. FV042248)
Subministro Pack Nokia
COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.(Fact. 5460)
Subministros e reparación maquinaria.

Importe
2443,67€
194,60€
926,02€
282,04€
728,14€
86,69€
92,05€
22916,66€
134,25€
558,42€

7º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTOS.
Vistos os presupostos presentados a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar os seguintes presupostos para a
realización de obras como contratos menores:
1) Presuposto confeccionado polo arquitecto técnico municipal, por importe de:11.101,56 euros,
Ive incluido, para obras de urbanización consistentes en canalización de augas pluviais, traída
de auga e reparación do firme en Lamas-Cacheiras.
2) Presuposto confeccionado polo arquitecto técnico municipal, por importe de:13.487,71 euros,
Ive incluido, para obras de Abastecemento de auga a Riotinto e Pedreira.
3) Presuposto confeccionado por Construcciones Rarís, S.L., por importe de:14.584,96 euros
Ive incluido, para traballos de pintura e decoración no C.E.I.P. de Calo.
8º) CONTRATO MENOR DE OBRAS.
Visto o disposto nos art. 56 e 121 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de contratos das administracións públicas, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Contratar polo sistema de contrato menor as obras de: Abastecemento de auga a Riotinto e
Pedreira segundo o presuposto confeccionado polo arquitecto técnico municipal, polo prezo de:
13.487,71 euros ive incluido, con Excavaciones Ovidio S.L., con cargo ó presuposto vixente,
previa presentación da correspondente factura.
9º) DACIÓN DE CONTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN.
Dada conta do convenio de colaboración entre a Consellería de Emigración e a Mancomunidade
de Concellos da Comarca de Compostela para levar a cabo un programa de actuacións

conxuntas en materia de atención a inmigrantes e emigrantes retornados nos Concellos desta
Mancomunidade de data 19 de xullo de 2004, coa finalidade de facilita-la integración social e
laboral deste colectivo e que consistirá en resumo na posta en marcha de:
-. Unha unidade de información, orientación e asesoramento xurídico e sociolaboral, que estará
situada na cidade de Santiago de Compostela e que estará formada por un licenciado en dereito,
un diplomado en traballo social e un auxiliar administrativo.
-. Campañas de sensibilización.
Achegando a Consellería para o ano 2004 a cantidade de:28.000 euros, e para o ano 2005:
44.700 euros, estando estas achegas destinadas á contratación do licenciado en dereito e do
auxiliar administrativo, así como a sufragar outros gastos derivados da posta en marcha das
campañas de sensibilización. A Mancomunidade faráse cargo dos custos de contratación do
traballador social, achegando as instalacións necesarias para o desenvolvemento do programa,
encargándose tamén do mantemento da infraestructura da unidade e dos gastos de
funcionamento da mesma.
A Xunta de Goberno Local queda enterada do contido do convenio e acorda a súa ratificación e
a remisión dunha copia do convenio ó Departamento de Servizos Sociais do Concello para o seu
coñecemento e efectos.
FORA DA ORDE DO DÍA:
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente compoñen a Xunta de Goberno Local,
acordouse a inclusión do seguinte asunto na orde do día:

1) RECEPCIÓN CONCENTRACIÓN PARCELARIA.
Dada conta do escrito da Dirección Xeral de Infraestructuras Agrarias da Consellería de Política
Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural de data 8.06.2004, con rexistro de saída núm. 78774,
do 10.06.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 1460, do 16.06.2004, no que se expón
que coa fin de facer a entrega de obras ó Concello achegan a documentación que atinxe ás obras
con número de expediente X-4173: Red de camiños agrarios inherentes á zona de concentración
parcelaria de Cacheiras-Recesende, consistente na acta de recepción das obras realizada con
data 10.09.2003, comezando nesa data o prazo dun ano de garantía, e no escrito polo que se
acorda facer a entrega da referida obra e transmitir por este acto o dominio da mesma ó
Concello.
Resultando que a obra foi recibida pola Consellería, quedando a mesma relevada de toda
responsabilidade e desvinculada da obra, agás no suposto de vicios ocultos da construcción,
debido ó incumprimento do contrato por parte do contratista a teor do preceptuado na Lei de
contratos das administracións públicas.
Resultando que segundo se sinala pola Consellería o acto de entrega das obras e transmisión do
dominio é inmediatamente executivo
Visto o informe de data 30 de xuño de 2004 asinado polo arquitecto técnico municipal, pola
policía local e polo Concelleiro D. Manuel Mata Iglesias no que se di: “” Que feito o recorrido

xeral das pistas realizadas, obsérvase que non están finalizadas de acordo cos planos do acordo
de concentración, quedando pendentes de execución algunhas das pistas secundarias.
O resto das pistas presentan en xeral bo estado de conservación excepto nas zonas de máis
pendente que existen zonas de baches e grava levantada, unhas veces por causa da circulación e
outras por lavado das chuvias. Se acompaña copia das fotos realizadas en varios casos, onde a
circulación se fai realmente difícil por estas causas mencionadas, de xeito que os coches patinan
perdendo a tracción, e se sinala finalmente que se entende que antes da recepción por parte do
Concelo se deberían reparar os baches existentes e selar con material de acabado aquelas zonas
de fortes pendentes para logo facerse cargo do mantemento o Concello.””
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Interpor recurso contra o acto de entrega da obra e transmisión do dominio desta obra e
requirir á Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural para que entregue
as obras nas debidas condicións debendo poñerse en contacto co Concello para informarlle polo
miudo das deficiencias e para que abran as pistas que están sen abrir para poder ser logo
recepcionadas polo Concello, posto que as pistas deben realizarse todas e deben entregarse
debidamente desbrozadas e bacheadas.
2º) Que realizado o anterior debe facerse unha visita de inspección cos nosos técnicos para
posteriormente ser recepcionadas polo Concello.
3º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde para tódolos trámites sucesivos e necesarios para a
execución e xestión deste acordo e do correspondente expediente.
10º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinteunha
horas e vinte minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 20 DE SETEMBRO DE 2004.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dezanove
horas e corenta minutos do día 20 de setembro de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os
señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U.
Blanco Martínez, co obxecto de realiza-la sesión ordinaria correspondente ó día da data para a
que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel R. Cajaraville Campos , D.
Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller Suárez, D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: D. Enrique EijoBlanco, Arquitecto Técnico do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
DO: 02.08.2004.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda prestar aprobación ó mesmo sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos favorables:
2.1. A D. FÉLIX GONZÁLEZ MADRIÑAN, en nome de GRUPO MANANCIAL S.L., licenza para
construcción de dúas vivendas unifamiliares na Igrexa, fincas nº 660 e 661, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Javier García Castelo, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licencia concedida:

1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso:Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5,56 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.25 M2/M2.
5)Presuposto: 223.460,06 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 224/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A D. EDUARDO ALVAREZ SILVA, licenza para legalización dunha vivenda unifamiliar
situada en Pedreira, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. José
Alberto Iglesias Fungueiriño.
Réxime da licencia concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Legalización vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 3,95 M
4) Volume/Edificabilidade: -/0.085 M2/M2
5)Presuposto: 148.915 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 225/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente
2.3. A D. FRANCISCO JAVIER TATO PAZOS, licenza para construcción dun cerramento de 520
metros lineais, na finca nº 355-2, situada en Outeiro, parroquia de Oza, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia que sinale a Excma. Deputación.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.

-Na zona de núcleo rural a parte opaca do cerre non superará a altura de 0,90 metros no punto
medio.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.4. A Dª. FLORINDA JORGE FERNÁNDEZ, licenza para construcción dun cerramento de 54
metros lineais, na finca nº 1730 e 1731, situada en Osebe, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses
2.5. A Dª. DOLORES FERREIRA RODRÍGUEZ, licenza para construcción dun cerramento de 20
metros lineais, na finca situada no núcleo de Sestelo, parroquia de Raris, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A altura máxima da zona opaca será de 0,90 metros no punto medio do fronte e o resto en
celosía.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.6. A D. JOSÉ BRAÑA PORTEIRO, licenza para construcción dun cerramento de 23,80 metros
lineais, na finca nº 1.130, situada en Raxó, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Contará coa autorización previa de Estructuras Agrarias da Xunta de Galicia..

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.7. A Dª. LOURDES SILVA CONDE, licenza para construcción dun cerramento de 44 metros
lineais, na finca nº 2232, situada en Solláns, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-A altura máxima da parte opaca será de 90 centímetros no punto medio do fronte do cerre para
a zona de Núcleo Rural.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.8. A PREFABRICADOS RODIÑAS S.L., licenza para construcción dun cerramento de 270
metros lineais, na finca nº 984, situada en Ameneiro, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Contará coas autorizacións previas de Estructuras Agrarias e de Augas de Galicia nas zonas
próximas o regato existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.9. A D. MANUEL A. SAAVEDRA CEPEDA, licenza para construcción dun cerramento de
60,15 metros lineais, na finca nº 44, situada en Chaves, parroquia de Luci, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m. ó eixe da pista pública,
situando a base do mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.

-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.10. A CENTRO RESIDENCIAL O CASTRO S.L., licenza para obras de retellado da cuberta
da edificación de 150,24 m2, situada en O Castro-Mouromorto, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.11. A Dª. EUGENIA Mª GARCÍA RIVADULLA, licenza para obras de reparación do tellado da
vivenda, colocando uralita e tella do país de 120 m2, situada en Procelas, parroquia de
Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.12. A D. JOSÉ MANUEL SARMIENTO FIDALGO, licenza para obras de retellado da vivenda
de 90 m2, situada en Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de

terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.13. A D. SATURNINO FARIÑA PÉREZ, licenza para obras de retellado da vivenda de 70 m2, e
adecentamento de fachadas, situada en Vilar de Calo, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.14. A Dª. CARMEN CALVO ORTIGUEIRA, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 65 m2, e revestimento e pintado da fachada de 100 m2, situada en Casal de Reis,
parroquia de Raris, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.15. A D. MANUEL COELLO GARCÍA, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 55 m2 e revestimento das paredes, situada en Rivas, parroquia de Oza, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.16. A Dª. MARÍA DEL CARMEN FRAMIL CAO, licenza para obras de recebado de paredes
de 70 m2 , situada en Igrexa, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Para o remate das obras de rehabilitación da vivenda deberá solicita-la correspondente licenza,
e será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.17. A D. BERNARDO MOAR MÍGUEZ, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 55 m2, limpeza e acondicionamento de fachadas e apertura dun oco, situada en
Constenla, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-As obras non afectarán ó aspecto exterior da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de

terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.18. A COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA UNIDADE 17-B-2, da Urbanización Os
Tilos, licenza para obras de rehabilitación da fachada do edificio, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-As obras serán executadas tomando tódalas condicións de seguridade a que fai referencia a
normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.19. A D. JUAN BLAS BARBEITO, en nome da COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO
BLOQUE M-1, de San Sadurniño, licenza para obras de reparación de fachada e mantemento da
mesma, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-As obras serán executadas tomando tódalas condicións de seguridade a que fai referencia a
normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.20. A D. DELFÍN PÉREZ GONZÁLEZ, en nome da COMUNIDADE DE PROPIETARIOS
DO BLOQUE M-2, de San Sadurniño, licenza para obras de reparación de fachada e
mantemento da mesma, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:

-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-As obras serán executadas tomando tódalas condicións de seguridade a que fai referencia a
normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.21. A. D. JUAN FANDIÑO NÚÑEZ, licenza para obras de construcción dun alpendre de 30
m2 para uso doméstico, na finca nº 482, situada en Hermida, dentro do núcleo tradicional
delimitado, parroquia de Oza, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.22. A. Dª. FLORA GARCÍA SOMOZA, licenza para obras de construcción dun garaxe
privado de 30 m2, na finca nº 401, situada en Casal de Reis, dentro do núcleo tradicional
delimitado, parroquia de Raris, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.23. A. Dª. SUSANA MÉNDEZ GONZÁLEZ, licenza para obras de construcción dun porche
cuberto de 30 m2, para protección de augas, adosado á edificación existente na finca nº 1082,
situada en Pedrouso, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura da edificación.
-Retranquearase un mínimo 3 m. a lindeiros.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.24. A. D. JUAN CARLOS VILLARINO TEJADA, licenza para obras de reparación de
terraza por filtracións de auga de 4 m2, na vivenda nº 78 de Os Tilos, parroquia de San
Francisco, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.25. A Dª. DOLORES MIRÁS GARCÍA, licenza para obras de reposición de entarimado
interior da vivenda de 20 m2, en Casalonga, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.26. A. D. MANUEL CASAL PEDREIRA, licenza para obras de construcción dunha rampa de
acceso de 5 metros para a finca nº 189 de Lamas, parroquia de Bamonde, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Instalará unha tubería dun mínimo de 40 centímetros de diámetro a unha distancia de 4,50
metros do eixe da pista.
-O pavimento sobre o tubo quedará nivelado á mesma altura que o da pista existente.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.27. A Dª. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ DE RÁBAGO PÉREZ, licenza para segregación da
finca nº 205 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situada en Tras do
Eixo “Veiga de Riba”, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Alberto Blanco
Rodríguez, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.2.28. A Dª. TERESA DE JESÚS MOLINO PIZARRO, licenza para agrupación e segregación das
fincas nº 486 e 487 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, situada en Insua,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Pena Rey, debendo axustarse ás
seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
2.29. A D. BERNARDO DÍEZ GARCÍA E OUTROS, licenza para segregación da finca nº 115 do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, situada en Regoufe, segundo proxecto
redactado polos arquitectos D. Francisco Otero Méndez e D. Felipe Brandariz Cañas, debendo
axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.2.30. A D. ENRIQUE GONZÁLEZ MURGA, licenza para cambio de titularidade e reanudación
das obras de construcción dunha vivenda unifamiliar situada sobre a finca nº 2591, en Vilar de
Calo, parroquia de Calo, con licenza nº 365/1997 a nome de D. José Ramón Quintela Varela e
proxecto técnico redactado por D. José Antonio Hernando Ezquerra, debendo axustarse ás
seguintes condicións:
- O novo propietario subrrogarase nos compromisos efectuados polo anterior propietario.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.31. A D. GALEB JABER IBRAIN, en representación de C.T.V. S.A, licenza para obras de
acondicionamento do local situado en Montouto, parroquia de Cacheiras, para a actividade de
reforma e adaptación de nave para Plató 1050, segundo proxecto técnico redactado por D. Jesús
Guillén Rodríguez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente segundo informe do
expediente MA962A 2004-000680-1 de data 12 de agosto do 2004, sobre contaminación
acústica e ruidos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licencia, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de D. Luis Fraga López, en nome e representación de VIVENDAS TEO S.L., CIF:
B-15.573.330, con rexistro de entrada no Concello núm. 1.191, de data 24.05.2004, solicitando
licencia de apertura/instalación dun hotel apartamento de dúas estrelas.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,

insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licencia municipal solicitada para a apertura dun
hotel apartamento de dúas estrelas, que se pretende ubicar en Montouto-Teo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. GALEB JABER IBRAIN, en representación
de C.T.V. S.A, con CIF: A-15.070.444, para licenza de apertura/instalación do Plató 1050 de
T.V., en Montouto (Plató 1000), e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente, calificando dita actividade como molesta; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. GALEB JABER IBRAIN, en representación de C.T.V. S.A, a licenza
provisional para apertura/ instalación do Plató 1050 de T.V, condicionada a súa instalación de
conformidade co dictame de referencia ó cumprimento dos seguintes requisitos:
-. Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/1999 de 7 de maio (DOG nº 100 do 27 de maio)
e nas respectivas Ordenanzas municipais. Tal como establece o artigo 4º desa Lei, non se poderá
inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto non estea comprobado
que cumpren a referida normativa sobre contaminación acústica, mediante inspección municipal
ou certificación expedida por empresas ou entidades homologadas.
-. Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 do 22/04/1998) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2/09/1997) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43 de data 19/02/02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo; non poidendo comeza-lo exercicio da actividade ata que non sexa concedida a
licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste Concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición
certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade
das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. REY REY NATALIA S.L.N.E., para licenza de
apertura dunha escola infantil (gardería) en Cacheiras, edificio Solaina, portal III, baixo, bloque
1, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de
Sanidade e da acta de comprobación redactada polo técnico municipal para o inicio da
actividade con data 13.09.2004 e da resolución de permiso de inicio de actividades da Dirección

Xeral de Familia do 17.08.2004; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. REY REY NATALIA S.L.N.E., a licenza definitiva para apertura dunha escola
infantil.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.
Dada conta do escrito de D. Manuel Sobredo Miranda, DNI: 33.299.342-B, con rexistro de
entrada número 1243, de 26.05.04, no que solicita que lle sexan devoltas as fianzas que,
mediante avais da entidade Banco Pastor, ten depositadas polos importes de 238 Euros, 1191,92
Euros, 789,75 Euros e 1148,65 Euros como garantías definitivas, respectivamente, das obras de:
MELLORA NA URBANIZACIÓN SAN SADURNIÑO; SANEAMENTO EN RAMALLOSA,
C-541, CHAVES; SANEAMENTO EN REIS; e SANEAMENTO EN VILARIÑO; a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, considerando
que transcurriu o prazo de garantía dun ano e non se ten nada que reclamar ó contratista por mor
da execución das obras, acorda:
1º) Autoriza-la cancelación das fianzas definitivas referenciadas.
2º) Que se remitan os orixinais das mesmas debidamente dilixenciadas ó contratista para que
proceda á cancelación das fianzas.
4.2. -CAMBIO DE VEHÍCULO AUTOTAXI.
Vista a instancia suscrita por D. RAMÓN GARCÍA BARCO, DNI: 76.499.723, con rexistro de
entrada núm. 2173, de data 31-08-04, solicitando o cambio de vehículo para a licencia de
autoturismo Clase B nº 7 da que é titular, a Xunta Local de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder o cambio solicitado, sendo o novo
vehículo marca Peugeot 407 ST CONFORT HD, con matrícula: 0461CZL.
4.3. Visto o escrito asinado por D. José Cea Seoane, en calidade de Presidente do Comité
Organizador da XXVII Carreira Pedestre Popular de Santiago, organizada polo “Grupo Correo
Gallego”, de data 17.09.2004, no que solicita unha subvención de 360€ para axudar á compra de
trofeos e material deportivo, así como para a adquisición de obsequios que se entregarán ós
colexios e institutos participantes, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Colaborar co mencionado Comité achegando a cantidade de 360 euros, debendo xustificarse
polo beneficiario o emprego da cantidade na finalidade para a que se concede mediante
certificado que suficentemente o acredite, que deberá remitir ó Concello nun prazo de tres
meses contado a partir do día seguinte ó da recpción da notificación deste acordo.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.4. Visto o escrito presentado por Dª Mª Elena Méndez Buela, funcionaria municipal, no que
solicita que se lle conceda o vindeiro día 27 de setembro de 2004 como día de asuntos propios,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda acceder ó solicitado.
4.5. Escrito de D. Carlos A. García Novio, en representación de “Mahía Santiago S.L.”, de data
05.01.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 1323 do 03.06.2004, no que solicita que
lle sexa devolta a diferencia das liquidacións realizadas por licenzas de obra, que ascende á
cantidade de 60,6€ .
A Xunta de Goberno Local vista a documentación que consta no expediente por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aproba-la devolución de ingresos indebidos pola contía de: 59,40 euros.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado e que por Intervención se faga a devolución.

4.6. Escrito asinado por tres propietarios de vivendas do lugar de Raxó-Cacheiras, de data
13.09.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 2280 do 13.09.2004, no que solicitan que
se lle instalen tubos de saneamento desde o cruceiro de Raxó con conexión ás tuberías da rede
de saneamento que pasa por cerca da capela da Virxe das Cabezas, para poder conectarse a ela.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Acceder ó solicitado, facultando ó Concelleiro de Obras para a realización dos trámites
sucesivos e necesarios.
4.7. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación
obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda :
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Jaime Torres Pérez, DNI.
33.209.665B, posto que segundo o informe do Equipo de Valoración de Minusvalideces da
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, o interesado presenta
dificultades graves de mobilidade que lle impidan a utilización do transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
4.8. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación
obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda :
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. José Calviño Varela, DNI.
33.234.709-P, posto que segundo o informe do Equipo de Valoración de Minusvalideces da
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, o interesado presenta
dificultades graves de mobilidade que lle impidan a utilización do transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
4.9. Escrito asinado por D. Urbano Ouro Calvelo, en representación da Asociación de Veciños
“A Unión”, de data 12.08.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 2031 do 12.08.2004,
no que solicita unha copia do último informe emitido pola Comisión Territorial do Patrimonio
Histórico Galego da Coruña, referente ás obras que se veñen realizando na finca “Agro da
Feira”, no lugar de Ribas, na que D. Marcos Pereira López, en representación de “Merfioza,
S.L.” solicita licenza para o establecemento dun restaurante.

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda conceder o solicitado.
4.10. Escrito asinado por Dª Silvia Casas Portela, con D.N.I. 33.301.911G, no que solicita o
desfrute das súas vacacións no período do 4 ó 12 de outubro próximos.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda conceder o solicitado.

5º) APROBACIÓN DE PAGAMENTOS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda aprobar os seguintes pagamentos:
Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)

r)
s)

t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)

Proveedor e concepto
AUDASA(Fact. 205296)
Peaxe autoestrada
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.(Certif. 082004)
Limpeza de cunetas e arranxo de fonte en Rúa de Francos
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Fact. 092004)
Limpeza de cunetas e colocación de tubos en Balcaide
PEREIRA Y SANCHEZ, S.L.(Fact. 63)
Reparacións en diferentes lugares do concello
ALIANZA DE SERVICIOS VAZQUEZ, S.L.(Fact. 044)
Reparacións e recambios, coche da policía local
AULA 25-SALVADAS/GRIALIBROS, S.L. (Fact. 4306-1)
Productos para gardería de Calo
CASTROMIL(Fact.E/55)
Bonobús, mes de maio
GRAFIDEZA, S.L.(Fact. 155/2004)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 156/2004)
Materiais de oficina
INFANTILANDIA(Fact. 221)
Colocación parque infantil na piscina dos Tilos, 5 de xuño
INFANTILANDIA(Fact. 225)
Colocaión parque infantil na piscina de Luou, 6 de xuño
EXA(Fact. 007/04)
Detalles para bodas no concello
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0373)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2004/93)
Productos para departamento de Servizos Sociais
LA TECLA(Fact. 04/000432)
Mantemento e reparación de fotocopiadora
ESPINA Y DELFIN, S.L. (Fact. S-00322)
Explotación, manetemento e conservación da EDAR de Calo, mes de
maio
DEPUTACION PROVINCIAL
Pago de anuncio no B.O.P.
MARCOS SANMARTIN MONTES(Fact. 013/2004)
Prestación de servizos para actividades deportivas, meses de abril e
maio
NORCONTROL(Fact. 0532N1/2004)
Mantemento de ascensor
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 066/04)
Obras en diferentes lugares do concello
CORREOS Y TELEGRAFOS(Fact. C040096417)
Franqueo de correspondencia municipal, mes de maio
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
EL CORREO GALLEGO(Fact. P406.558)
Anuncio
TELEFONICA

Importe
1,55€
3281,90€
3269,95€
2160,15€
335,24€
2154,34€
76,19€
60,90€
361,80€
800,40€
800,40€
179,80€
28€
137,49€
632,64€
5706,91€

16,24€
3541,50€

223,10€
1535,31€
457,79€
150,58€
25,58€
349,16€
112,24€

Orde
ac)
ad)
ae)
af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)

Proveedor e concepto
Recibo de teléfono da policía local
TELEFONICA
Recibo de fax da policía local
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 163/2004)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA, S.L.(Fact. 164/2004)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 165/2004)
Materiais de oficina
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 166/2004)
Materiais de oficina
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 468)
Servizos de camión
TELEFONICA
Recibo telefónico da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de teléfono do departamento de Servizos Sociais
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de teléfono da consistorial
EXA(Fact. 008/04)
Camisetas e detalles para os participantes en “Preescolar na casa”
AMELIA GOMEZ FURELOS
Material de limpeza centro médico de Calo, 1º trimstre 2004
AMELIA GOMEZ FURELOS
Limpeza de escolas para eleccións
AMELIA GOMEZ FURELOS
Materiais de limpeza centro médico de Calo, 2º trimestre 2004
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 531)
Producros para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 532)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 533)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 534)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 535)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 536)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 537)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 538)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 539)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 540)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 541)

Importe
93,97€
216,32€
361,80€
128,91€
1106,13€
207,06€
15,59€
44,39€
44,91€
2,20€
161,61€
59,86€
1138,86€
267,96€
552€
150€
731€
82,56€
14,64€
136,39€
155,35€
123,18€
98,74€
82,13€
50,40€
109,42€
114,40€
136,60€

Orde
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)
cm)

Proveedor e concepto
Productos para departamento de Sevizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 542)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA,S.L. (Fact. 543)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 545)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 546)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 547)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 548)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 549)
Productos para departamento de deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 550)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 551)
Auga para escolas
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 552)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 553)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 554)
Productos para departamento de Deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, SL.(Fact. 555)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 556)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 557)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 558)
Productos para departamento de Servizos Sociais
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 72)
Consumicións depart. Servizos Sociais- Recollida roupa SOS África
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 73)
Augas para pleno
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 74)
Pinchos para clausura de “Preescolar na casa”
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 75)
Consumicións depart. Servizos Sociais-Reparto de alimentos
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 76)
Pinchos clausura curso de informática de “ASPAMITE”
DONADO CAMPOS, S.L.(Fact. 136)
Billetes bonobús, mes de xuño
COMPOSLIMP(Fact. 000044)
Productos de limpeza
TOGARIÑOS(Fact. 0007/04)
Detalles protocolarios
CRISTINA BARROS MARTINEZ
Impartición de clases para departamento de deportes
INFANTILANDIA(Fact. 232)
Colocación de parque infantil en colexio de Calo o 12-06-04
INFANTILANDIA(Fact. 239)
Colocación de parque infantil en Oza o 20-06-04
DEPORTES CANEDA(Fact. 35A/04)

Importe
133,49€
35,09€
47,52€
92,59€
21,06€
17,42€
126,14€
117,54€
10,80€
82,22€
121,03€
39,60€
156,87€
96,79€
10,86€
82,65€
8,50€
16€
150€
17,10€
87€
592,20€
116,75€
491,84€
505€
900€
900€
911,99€

Orde
cn)
cñ)
co)
cp)
cq)

cr)
cs)
ct)
cu)
cv)
cx)
cz)
da)
db)
dc)
dd)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)
dn)
dñ)
do)

Proveedor e concepto
Materiais para o depart. de deportes
EXA(Fact. 009/04)
Detalles para bodas no concello
EXA(Fact. 010/04)
Bolsas de papel
FERRETERIA-DROGUERIA TEO AMATE(Fact. 67/B)
Materiais e productos de limpeza
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00814/04C)
Zahorra para obras en pista de Adrán-Carballal
EXPRES DE VEA, S.L. (Fact. 2004112)
Transporte do grupo da SR de Calo para actuación en representación do
concello en Azemeis(Portugal)
OFIREYCO, S.L. (Fact. OFFV04/2330)
Materias de oficina
CEMIGA(Fact. 030-000000146)
Fotocopiadora para a consistorial
MESON PAZOS MENDEZ
Clausura escolas deportivas
INFANTILANDIA(Fact. 242)
Colocación de parque infantil no colexio dos Tilos o 23-06-04
INFANTILANDIA(Fact. 243)
Colocación de parque infantil nos Tilos o 23-06-04
INFANTILANDIA(Fact. 244)
Colocación de parque infantil no IES de Cacheiras o 23-06-04
INFANTILANDIA(Fact. 247)
Colocación de parque infantil no CPRA o 24-06-04
INFANTILANDIA(Fact. 248)
Colocaión de parque infantil no colexio da Ramallosa o 24-06-04
GRAFINOVA(Fact. 400320)
Materiais de oficina
CEFIGAL, S.L. (Fact. A/4084)
Obras e reparacións en diferentes locais e instalacións municipais
ALVARO ALONSO BEIROA(Fact. 002/04)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
ALVARO ALONSO BEIROA(Fact. 003/04)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0378)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact.0391)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
EL CORREO GALLEGO(Fact. P 404.990)
Publicación de anuncio
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 160)
Obras en nave municipal e colexio da Ramallosa
MONTAXES ELECTRICOS FERNANdEZ, S.L. (Fact. 161)
Ampliación de alumados públicos en Lampai e Lucí
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 180)
Traballos nos Tilos
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 181)
Ampliación de alumado público en Igrexa-Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 182)
Ampliación de alumado público en Vilariño e Oza
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 183)
Ampliación de alumado público en Agromaior-Teo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 184)
Ampliación de alumado público en Mallos-Teo

Importe
179,80€
1142,60€
115,03€
82,15€
1500€

359,61€
612€
1105€
900€
900€
900€
900€
900€
3843,61€
5047,75€
30€
30€
28€
28€
562,60€
376,50€
1695,39€
746,81€
1055,58€
853,95€
208,26€
208,26€

Orde
dp)
dq)
dr)
ds)
dt)
du)
dv)
dx)
dz)
ea)
eb)
ec)
ed)
ee)
ef)
eg)
eh)
ei)
el)
ell)
em)
en)
eñ)
eo)
ep)
eq)

er)

es)

Proveedor e concepto
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 185)
Ampliación de alumado público en Coira-Reis
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 186)
Ampliación de alumado público en Teo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact.187)
Ampliación de alumado público en Vilar de Abaixo-Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 188)
Ampliación de alumado público en Campos-Teo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 189)
Ampliación de alumado público en Penelas-Cacheiras
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 190)
Ampliación de alumado público en Raxó-Cacheiras
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 191)
Ampliación de alumado público en Pedrouso-Cacheiras
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 192)
Ampliación de alumado na Pedra-Recesende
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 193)
Ampliación de alumado público en Sisto-Cacheiras
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 194)
Ampliación de alumado público en Paredes-Lucí
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 195)
Ampliación de alumado público en Recesende, Lampai e Reis
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 196)
Ampliación de alumado público en Osebe
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 197)
Cambio de cadro eléctrico en Igrexa-Calo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 198)
Cambio de poste de alumado público en Sestelo
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 199)
Cambio de poste de alumado en Ribas-Oza
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2591)
Reparación de vehículo municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2592)
Reparación de tractor municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2593)
Reparación de vehículo municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2597)
Cambio de pastillas de freno de vehículo municipal
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2598)
Cambio de aceite de vehículo municipal
UNION FENOSA
Alumado público de Parque Montouto
TALLERES MOSTEIRO(Fact. 2602)
Reparación de tractor municipal
ALPE(Fact. 20043398)
Compra de publicación lexislativa
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 14)
Arranxos en piscinas
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 15)
Cambios de despachos e arranxos en consistorial
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact.15)
Mantemento equipo de son do centro sociocultural para festival de
bandas de música
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.(Fact. 16)
Mantemento equipo de son do centro sociocultural para presentación de
torneo de karate
ILUMINACIONES SOUTO, S.L.(Fact. 17)

Importe
208,26€
839,38€
797,26€
1152,58€
394,59€
466,32€
350,42€
1710,01€
806,82€
751,32€
5918,93€
1905,21€
1708,37€
174,29€
348€
182,21€
281,62€
324,21€
82,22€
26,68€
409,49€
2249,79€
94,10€
4092,73€
2835,57€
417,60€

382,80€

592,59€

Orde

st)

eu)

ev)

ex)
ez)

fa)
fb)
fc)
fd)
fe)
ff)
fg)
fh)
fi)
fl)
fll)
fm)
fn)
fñ)
fo)
fp)
fq)
fr)

Proveedor e concepto
Colocación de equipo de son no pavillón dos Tilos para torneo de
karate
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 18)
Mantemento equipo de son do centro sociocultural para recepción
municipal ós alumnos de Carral
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 19)
Colocación de equipo de son na carballeira de Francos para a
“Xuntanza anual de Amigos do cabalo”
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 22)
Colocación de equipo de son do centro sociocultural de Pontevea para
festival de baile rexional
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 23)
Colocación de equipo de son para clausura de escolas deportivas
ILUMINACIONES SOUTO, S.L. (Fact. 24)
Colocación de equipo de son en colexio da Ramallosa para festival de
fin de curso
TELEFONICA
Recibo de móbiles da consistorial
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 1-10007922)
Traballos administrativos para o concello
MANUEL GESTAL GONZALEZ(Fact. 1)
Desbroces e limpeza de beirarrúas en Calo, Carballal e Fixó
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 200)
Instalación de luminarias en dependencias municipais
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 201)
Ampliación de alumado público en Vaamonde
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 202)
Ampliación de alumeado público en Vilar de Francos
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 203)
Ampliación de alumado público en Francos
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 204)
Ampliación de alumado público en Monte-Cacheiras
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 205)
Ampliación de alumado público en Nespereira
MONTAXES ELECTRICOS FERRNANDEZ, S.L. (Fact. 206)
Ampliación de alumado público en Cacheiras
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 207)
Ampliación de alumado público en Laxes
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 208)
Ampliación de alumado en Olveira-Reis
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 209)
Ampliación de alumado público en Adrán
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 210)
Ampliación de alumado público no Cemiterio de Rarís
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L.(Fact. 211)
Ampliación de alumado público en Texexe
MONTAXES ELECTRICOS FERNANDEZ, S.L. (Fact. 212)
Ampliación de alumado público en Torre-Cacheiras
UNION FENOSA
Alumado público en Parque Montouto
COMERCIAL AGRIVAMA, S.L.(Fact. 5824)
Reparación desbrozadora municipal

6º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTOS.

Importe

382,80€

488,02€

1533,78€

592,59€
522,88€

449,34€
170,52€
380€
5912,47€
2083,12€
1686,98€
291,37€
1100,14€
208,74€
751,18€
1666,04€
208,74€
347,17€
1487,09€
208,74€
255,57€
530,27€
1411,60€

Detectado erro mecanográfico na elaboración da orde do día, apróbase por unanimidade a
seguinte corección de erros, onde di: 6º) Aprobación de presuposto, debe dicir:6º) Aprobación
de presupostos.
6.1. A Xunta de Goberno Local en sesión do 02.08.2004 acordou aprobar entre outros o
seguinte presuposto:1) Presuposto confeccionado polo arquitecto técnico municipal, por importe
de: 11.101,56 euros, ive incluido, para obras de urbanización consistentes en canalización de
augas pluviais, traída de auga e reparación de firme en Lamas-Cacheiras.
Advertidas omisións técnicas na mencionada memoria e confeccionada unha nova, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Deixar sen efecto o acordo referenciado da Xunta de Goberno Local do 02.08.2004.
2º) Aprobar a memoria valorada realizada polo arquitecto técnico municipal denominada: Obras
de urbanización Lamas-Cacheiras, con un presuposto de contrata, ive incluído, de: 17.705,53
euros.
6.2. Visto o presuposto presentado pola oficina técnica do concello, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar a memoria valorada confeccionada pola oficina técnica municipal da obra: Rede de
alcantarillado Ameneiro-Pedreira.Calo, cun presuposto de contrata, ive incluído, de: 25.917,75
euros.
-. FORA DA ORDE DO DÍA:
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente compoñen a Xunta de Goberno Local,
acordouse a inclusión do seguinte asunto na orde do día:
1º) VENTA DE ÁRBORES.
Dada conta do informe elaborado por Ignacio Soto González, arquitecto en asistencia técnica do
concello, sobre os danos ocasionados no muro de cerre do campo de fútbol da parroquia de
Baamonde de data 28.08.2004, do que se deduce que as árboes están a producir danos no muro
existente, e solicitadas tres ofertas para a súa venda a Maderas Rendo S.C., a Maderas Manuel
Junquera Pardo e a Manuel Bouzas Garrido S.A; a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Vender os pinos que se atopan nese lugar á empresa: Maderas Manuel Junquera Pardo, CIF:
33.162.028-f, polo prezo de 661,11 euros, ive incluido.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
7º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinteunha
horas e trinta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 5 DE OUTUBRO DE 2004.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dezanove
horas e trinta minutos do día 5 de outubro de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os
señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U.
Blanco Martínez, co obxecto de realiza-la sesión extraordinaria correspondente ó día da data
para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel R. Cajaraville Campos , D.
Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller Suárez.
Non asiste: D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asisten: D. Luis Nieto Lago, Interventor Accidental e D. Enrique Eijo Blanco, Arquitecto
Técnico do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
DO: 20.09.2004.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda prestar aprobación ó mesmo sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos favorables:
2.1. A D. DIEGO CASTIÑEIRAS PINTOS, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar
en Lamas, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. José C.
Arrojo Lois, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias e compromiso de conexión cos servizos urbanísticos
existentes.

-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 3,63 M
4) Volume/Edificabilidade: -/0.15 M2/M2
5)Presuposto: 117.868,80 euros.
6) Técnico director: Pedro Puentes Novo.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 255/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A D. JOSÉ MARIA BLANCO RECAREY, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Igrexa, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Manuel
A. Echeverría Ulargui, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución das obras.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias e compromiso de conexión cos servizos urbanísticos
existentes.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 4,80 M
4) Volume/Edificabilidade: -/0.248 M2/M2
5)Presuposto: 94.400 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 256/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.3. A PROMOCIONES RURAL BLANC S.L., licenza para rehabilitación dunha vivenda rural
existente en Vilar do Medio, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Rafael Nogueiras Mascarenhas, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:

-Reconstruirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias e compromiso de conexión cos servizos urbanísticos
existentes.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: Existente.
4) Volume/Edificabilidade: Existente.
5)Presuposto: 69.692,40 euros.
6) Técnico director: Celestino Feijoo Rodríguez.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 257/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.4. A Dª ALICIA PORTAS BUJAN, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación de
68,40 m2, situada en Francos, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.5. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
2.5. Escrito asinado por HNOS MONTES CABO C.B., de data 13 de setembro de 2004, con
rexistro de entrada no Concello núm. 2.275, no que solicita licencia de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen acorda conceder a HNOS MONTES CABO C.B., a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, na parcela 2 de Rivas,

parroquia de Oza, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 102/01, de data
27/06/2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de D. MANUEL PÉREZ CAO, NIF: 33.281.315-Q, con rexistro de entrada no
Concello núm. 1.778, de data 15.07.2004, solicitando licencia de apertura/instalación dun bar.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a apertura dun
bar, que se pretende ubicar en Paraxó, parroquia de Luou.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JUAN LUIS OTERO FERNÁNDEZ, en
representación de MAQUINARIAS OTERO S.L., con CIF: B-15.487.333, para licenza de
apertura/instalación dun local comercial de maquinaria agrícola, en Balcaide, parroquia de Calo,
e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JUAN LUIS OTERO FERNÁNDEZ, en representación de MAQUINARIAS
OTERO S.L., a licenza provisional para apertura/ instalación dun local comercial de maquinaria
agrícola, non poidendo comeza-lo exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado
deberá solicitar neste Concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do
técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos
términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.3. Dada conta do escrito asinado por D. GERARDO FERRO GÓMEZ, en representación da
sociedade “FERRALLA DUFER, S.L.”, de data 22 de setembro de 2004, con rexistro de entrada
no Concello núm. 2.406, no que solicita o cambio de titularidade da licenza de apertura que lle
fora autorizada pola Alcaldía, segundo acordo de 15.07.1989, para a actividade de taller de
ferralla, en Montouto-Cacheiras, para pasar a chamarse FERRALLA UNIFER S.L.L.; vistos os
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.

3.4. Dada conta do escrito asinado por D. FERNANDO GARCÍA PEITEADO e Dª. MARÍA
BEATRIZ REDONDO TOUCEDO, de data 30 de setembro de 2004, con rexistro de entrada no
Concello núm. 2.605, no que o Sr. García expón en resumo que Sra. Redondo arrendoulle o
local nº 44, situado no Centro Comercial Os Tilos, destinado a café bar, que viña rexentando D.
Jacobo González Noya, polo que solicita o cambio de titularidade da licencia de apertura que lle
fora autorizada pola Comisión Municipal Permanente, segundo acordo de 21.06.1985, para
pasar a nome de Dª. María Beatriz Redondo Toucedo; vistos os documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. Visto o escrito asinado por D. Carlos Miguel Gil Fernández e outros, con rexistro de
entrada no Concello núm. 2445, do 23.09.04, no que solicita o uso do pavillón polideportivo
dos Tilos para a práctica de patinaxe, e visto o informe da animadora deportiva do concello
onde se especifica que é patinaxe en monopatín e no que se desaconsella a práctica deste
deporte nos pavillóns polo impacto negativo sobre o firme dos mesmos, que impediría logo o
bo uso para a práctica doutros moitos deportes, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Denegar a petición realizada.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.2. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.
Dada conta do escrito asinado por D. JESUS CASTRO PUENTE, DNI 76.847.218-D, en
representación da empresa TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L., con rexistro de
entrada número 2644, de 04.10.2004, no que solicita que lle sexan devoltas as fianzas que,
mediante avais da entidade Caixa Catalunya, ten depositadas polos importes de 994,88 Euros e
1588,00 Euros, como garantías definitivas, respectivamente, das obras de:
ACONDIONAMENTO EN A BURGA e AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DE
PISTAS EN CALO E TEO ; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, considerando que transcurriu o prazo de garantía
dun ano e non se ten nada que reclamar ó contratista por mor da execución das obras, acorda:
1º) Autoriza-la cancelación das fianzas definitivas referenciadas.
2º) Que se remitan os orixinais das mesmas debidamente dilixenciadas ó contratista para que
proceda á cancelación das fianzas.
4.3. Visto o escrito asinado por D. Alberto Carnota Seijo, con D.N.I. 44.821.196-S, con rexistro
de entrada número 2281, de data 14.09.04, no que expón que sufriu danos nunha roda do seu
vehículo polo mal estado dunha estrada municipal e reclama ditos danos, que segundo a factura
que adxunta de Neumaticos Pontevea S.L. núm:CR401134, do 24.9.2004 ascenden á cantidade
de 60 euros.
Resultando acreditado o dano producido e a relación de causalidade existente segundo se
desprende da documentación que acompaña o interesado, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar ó interesado o importe dos gastos ocasionados pola cantidade de 60 euros.

2º) Pasar ó expediente a Intervención para proceder ó pagamento.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.4. Visto o escrito asinado por Dª. María de los Ángeles Regueiro Muñoz, procuradora dos
tribunais, en representación de Dª Mª Mercedes García Souto, con rexistro de entrada no
concello núm. 2248, de data 08.09.04, no que en esencia expón que a súa representada sufriu
danos nunha roda do seu vehículo polo mal estado dunha estrada municipal e reclama ditos
danos, que segundo a factura que adxunta ascenden á cantidade de 387,65 euros.
Vistas as fotografias do accidente, as dilixencias practicadas pola Agrupación de Tráfico
núm.1599/2003 e a copia da factura de Autos Magallanes S.L. núm.40660, do 22.03.2004, e
resultando acreditado o dano producido e a relación de causalidade existente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Abonar á interesada o importe dos gastos ocasionados pola cantidade de: 387,65 euros,
previa presentación pola interesada de certificación bancaria acreditativa de titularidade de
conta onde lle facer efectivo ó pagamento.
2º) Rexeitar a pretensión de pagamento dos intereses legais por inexistencia de demora no
pagamento da indemnización polo Concello.
2º) Pasar ó expediente a Intervención para proceder ó pagamento.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.5. Visto o escrito asinado por D. José Balboa Ayán, con D.N.I. 38.714.482-P, con rexistro de
entrada no concello número 2341, de data 17.09.04, no que expón que por parte da Comisión de
Goberno en data 28.09.01 lle foi concedida licenza para a construcción dunha vivenda
unifamiliar no lugar de Cotaredo-Vilar de Calo, parroquia de Calo (exp.196/01) e que, por
razóns diversas, non se puido rematar a construcción, polo que solicita unha prórroga da
devandita licenza, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha prórroga de dous anos contados a partir da data deste acordo, para o remate
da obra.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.6. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Ramona Sampedro Vidal, D.N.I.
76.489.688-Z, para o pago das lentes graduadas da súa filla, por un importe de 135 Euros.
2º) Ordena-la devolución do expediente ó Departamento de Servizos Socias para a xestión do
mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.7. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Vistos os informes favorables
emitidos polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no

expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen acorda:

1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Mª Isabel Brocos García, D.N.I.
33281922-W, para o pago do primeiro trimestre de comedor escolar no CEIP dos Tilos para os
seus dous fillos maiores, cun custo trimestral de 223,6 Euros por cada rapaz, sendo o custo total
de 447,20 Euros e para o pago de alimentos do seu fillo menor en farmacia, cun custo mensual
de 60,40 Euros.
2º) Ordena-la devolución do expediente ó Departamento de Servizos Socias para a xestión do
mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.8. Escrito de D. Luis Sánchez Pérez, de data 05.10.04, con rexistro de entrada no Concello
núm. 2647, do 05.10.04, no que solicita que lle sexan concedidos os días 7 e 8 de outubro de
permiso por asuntos sindicais.
A Xunta de Goberno Local visto o art. 11 da Lei 9/1987, do 12 de xuño, de órganos de
representación, determinación das condicións de traballo e participación do persoal ó servizo
das administracións públicas, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concede-lo permiso solicitado.
4.9.Visto o escrito presentado por Dª Mª Jesús Carreira Salvadores, funcionaria municipal, no
que solicita que se lle conceda o vindeiro día 11de outubro de 2004 como día de asuntos
propios, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concede-lo permiso solicitado.
5º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN.
Dada conta do escrito da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, de
data 09.06.2004, con rexistro de saída número 029332 do 21.09.04, polo que se notifica a
concesión dunha subvención por importe de 76.152,05 euros, ó abeiro da Orde do 18 de
decembro de 2003, pola que se regulan axudas destinadas á prestación de servizos sociais polas
corporacións locais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda a aceptación da subvención.
6º) CONTRATOS MENORES DE OBRAS.
Detectado erro mecanográfico na elaboración da orde do día, apróbase por unanimidade a
seguinte corrección de erros, onde di: Contrato menor de obras, debe dicir: Contratos menores
de obras.
6.1. Visto o disposto nos art. 56 e 121 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Contratar polo sistema de contrato menor as obras de: Rede de Alcantarillado
Ameneiro-Pedreira.Calo segundo o presuposto confeccionado polo arquitecto técnico
municipal, polo prezo de: 25.917,75 euros ive incluido, con Transportes y Maquinaria C.P. S.L.,
con cargo ó presuposto vixente, previa presentación da correspondente factura.
2º) Que se notifique este acordo ó contratista para que proceda á execución da obra.
6.2. Visto o disposto nos art. 56 e 121 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Aprobar a memoria valorada confeccionada pola oficina técnica municipal da obra:
Abastecemento de auga Ameneiro-Pedreira.Calo, cun presuposto de contrata, ive
incluido,de:10.772,32 euros.
2º) Contratar polo sistema de contrato menor as obras de: Abastecemento de auga
Ameneiro-Pedreira.Calo segundo o presuposto confeccionado pola oficina técnica municipal,
polo prezo de: 10.772,32 euros ive incluido, con Transportes y Maquinaria C.P. S.L., con cargo
ó presuposto vixente, previa presentación da correspondente factura.
2º) Que se notifique este acordo ó contratista para que proceda á execución da obra.
7º) SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.
7.1. Vista a Orde da Consellería de Medio Ambiente do 14 de setembro de 2004 pola que se
convoca e regula o réxime de concesión de axudas destinadas a entidades locais de Galicia para
o transporte de residuos sólidos urbanos ás estacións de transferencia de residuos ou plantas de
selección, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aproba-la participación do Concello de Teo nesta convocatoria de axuda.
2º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde para tódolos trámites sucesivos e necesarios para a
execución e xestión deste acordo e do seu correspondente expediente.
8º) APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.
8.1. Dada conta da certificación de obras do POS 2004 seguidamente relacionada, asinada polo
director técnico das obras e polo contratista, acompañada de factura polo mesmo importe da
certificación, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar a seguinte certificación/factura:
1.1- Certificación de obra núm.1 e liquidación da obra: Afirmado en Tarrio,Saneamento e
Abastecemento en A Pedra, importe: 57.194,83 euros. Factura núm. 11/04C, do 15.09.2004,
importe: 57.194,83 euros.
2º) Aproba-la acta de recepción das obras realizada con data 14.09.2004 comezando o prazo de
garantía dun ano.
3º) Que se remita á Excmª. Deputación para que transfira ó Concello o importe que lle
corresponde na distribución do financiamento.
8.2. Dada conta da necesidade de xustificación da subvención concedida a este concello ó
abeiro da Orde do 14 de abril de 2003, pola que se anuncian axudas económicas destinadas a
subvenciona-la realización de obras de adaptación, mellora e equipamento das sedes das
entidades locais de Galicia, e dada conta da certificación de obras correspondente á anualidade
de 2004, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aproba-la certificación de obras unica relativa ás obras de: Reforma da Casa Consistorial,
polo importe de: 25.236,60 euros, asinada polo arquitecto técnico municipal D. Enrique Eijo
Blanco.

2º) Que se xunte a devandita certificación ó expediente de xustificación de gastos da anualidade
de 2004 da subvención referenciada.

9º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DE REFORMA
DOS CENTROS SOCIAIS DE OZA E RARÍS.
Dada conta do expediente para a contratación da obra do concello subvencionada parcialmente
pola Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais coa contia de: 60.000
euros, ó abeiro do convenio de cooperación asinado entre a mencionada consellería e este
concello de data 27 de setembro de 2004, seguidamente relacionada:
1. Reforma dos Centros Sociais de Oza e Rarís, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Luis Ruibal Rodríguez nomeado ”Proxecto acondicionamento/acabados. Investimento en
Centro Social de Oza e Rarís, Teo, para obras de acabados interiores e carpinteria exterior”, cun
presuposto de contrata de: 125.489,65 euros ive incluido.
Resultando que a obra é plurianual e a Xunta de Goberno Local en sesión do 19 de xullo de
2004 aprobou o plan de financiamento que se reproduce no convenio de cooperación asinado;
vistos os informes de Secretaría e Intervención, polo Sr. Alcalde proponse que a obra sexa
contratada polo sistema de concurso con procedemento aberto, tramitación de urxencia,
prestando aprobación ós pregos de cláusulas administrativas, autorizando o gasto con cargo ó
presuposto de 2004 e comprometendo o correspondente ás anualidades de 2005 e 2006.
Sometida a votación a proposta verbal da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aproba-lo proxecto das obras referenciado e aproba-lo expediente de contratación con
tramitación urxente motivándoo pola necesidade de xustificación da anualidade de 2004,
realizando a contratación da obra polo sistema de concurso con procedemento aberto,
xustificando a elección desta forma de adxudicación en que aún sendo importante o aspecto
económico na licitación das obras públicas, o mesmo aspecto pode conseguirse igualmente nas
licitacións por concurso, nos que a adxudicación se produce como consecuencia da
combinación de elementos de carácter económico e de caracter técnico, recaendo a
adxudicación no licitador que como consecuencia da ponderación dos criterios dos pregos, onde
se atopa incluida a baixa económica respecto do tipo de licitación, faga a proposición máis
ventaxosa desde o punto de vista económico e técnico.
2º) Aproba-lo prego de cláusulas administrativas particulares polo sistema de concurso con
procedemento aberto obrante no expediente, debendo expoñerse ó público ós efectos previstos
no art.122 do RDL 781/1986 simultaneamente coa publicación do anuncio de licitación.
3º) Autoriza-lo gasto da anualidade de 2004 con cargo á partida:0.313.62200 do vixente
presuposto, adoptando o compromiso de consignar nos presupostos de 2005 e 2006 as
cantidades de: 22.000 euros e 26.489,65 euros respectivamente para facer fronte ás aportacións
municipais.
4º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo, debendo
volta-lo expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación do contrato.

10º) APROBACIÓN DE PAGAMENTOS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda aprobar os seguintes pagamentos:

Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)

Proveedor e concepto
RADIO OBRADOIRO(Fact. R 400.729)
Emisión de programa radiofónico
FERRETERIA-DROGUERIA J. TEO AMATE(Fact. 90/B)
Materiais para obras
GESECO(Fact. 119/2004)
Traballos de recollida dos RSU, mes de xuño
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 1354739B)
Gasóleo para vehículos municipais
CAMILO CARBALLAL, S.L. (Fact. 00684/04H)
Formigón para obras en Vilar de Francos
ALQUIMAO, S.L. (Fact. 406/33)
Aluguer de deshumidificadores para a consistorial
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. G-284)
Gasóleo para vehículos municipais
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 4)
Corona de flores
FLORISTERIA AGAVE(Fact. 5)
Centro de flores para acto municipal
INSA(Fact.376/04)
Desratización
LA TECLA(Fact. F 04/000525)
Mantemento de fotocopiadora e toner
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 77)
Augas para pleno
OFIREYCO, S.L. (Fact. OFFV04/2844)
Materiais de oficina
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 508)
Servizo de camión para obras
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0394)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
LEASE PLAN SERVICIOS, S.A.(Fact. 55421037)
Aluguer de vehículo para cuadrilla de incendios, mes de xuño
ENOR ASCENSORES(Fact. 837.580)
Mantemento ascensor centro sociocultural, mes de xullo
THYSSENKRUPP ELEVADORES(Fact.5248783)
Mantemento ascensor escola infantil dos Tilos
SOGAMA(Fact. 2004/1842)
Recollida dos RSU, mes de xuño
PUBLIPROMO Y PUNTO, S.L. (Fact. 688)
Camisetas para campus de fútbol
DE LA TORRE LOBATO, S.L.
Recibo do seguro do tractor municipal
DE LA TORRE LOBATO, S.L.
Recibo do seguro da desbrozadora municipal
MARQUIMAN, S.L. (Fact. 103471)
Productos para departamento de obras
COMERCIAL MEIJIDE(Fact. 0000000118)
Material para escola infantil dos Tilos
LIMPEZAS JOMA, S.L.(Fact. 2864)
Limpeza de pavillóns, do 18 ó 30-06-04.
HEDEGASA, S.L. (Fact. 61/04)
Bonobús 3ª idade
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 221/04)
Tarxetas bonobús
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 225/04)
Bonobús 3ª idade
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 226/04)

Importe
348€
163,05€
30.339,44€
99€
477,91€
3290,60€
842.23€
128,40€
32,10€
180,90€
267,70€
17€
261,88€
97,44€
28€
201,36€
282,04€
328,72€
24788,56€
3210,30€
109,55€
22,13€
987,02€
2598,28€
338,10€
2428€
40€
205,12€
2829,50€

Orde
ag)
ah)

ai)

al)
am)
an)
añ)
ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)

bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)

bi)

Proveedor e concepto
Servizo para ASPAMITE, mes de xuño
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 227/04)
Servizo de bus á Coruña con colexio da Ramallosa
MARIA ISABEL CAO BARREIRO(Fact. A13)
Limpeza das dependencias do centro sociocultural, meses de maio e
xuño
ESPINA&DELFIN, S.L. (Fact. S-00497)
Traballos de exploatción, mantemento e conservación da EDAR de
Calo, mes de xuño
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2004/116)
Alimentos para departamento de Servizos Sociais
INFANTILANDIA(Fact. 250)
Colocacion de parque infantil en Calo o 25-06-04
TELEFONICA
Tarifa plana
TELEFONICA
Factura de móbiles municipais
UNION FENOSA
Factura luz usuario do departamento de Servizos Sociais
JOSE LUIS GUTIERREZ ARANGUREN(Fact. 90/2004)
Tramitación de apelación nº 284/03
INVERSIONES VEMEX, S.L. (Fact. 01-2004)
Desbroces en diferentes lugares do concello
INFANTILANDIA(Fact.272)
Colocación de parque infantil en Vilariño o 10-07-04
INFANTILANDIA(Fact. 273)
Coocación de parque infantil en Reis o 10-07-04
EXA(Fact. 013/04)
Grabación de camisetas para campamento urbano
JOSE ENRIQUE HERRERO DE PADURA(Fact. 12/2004)
Minuta por recurso de casación 2275/2004
JOSE ENRIQUE HERRERO DE PADURA(Fact. 14/2004)
Minuta por recurso 3/2002
JOSE ENRIQUE HERRERO DE PADURA(Fact. 15/2004)
Minuta por recurso 4358/99
JOSE ENRIQUE HERRERO DE PADURA(Fact. 16/2004)
Minuta por recurso 4796
IGNACIO SOTO GONZALEZ(factura 7/04)
Asistencia técnica (15-06 a 15-07-04)
MARCOS SANMARTIN MONTES(Fact. 0019/2004)
Acondicionamento e posta a punto das piscinas municipais e prestación
de servizos, mes de xuño
MULTIOCIO GALICIA, S.L. (Fact. A/246)
Productos para piscina dos Tilos
MULTIOCIO GALICIA, S.L. (Fact. A/247)
Productos para piscina de Luou
EDP EDITORES, S.L. (Fact. 0361379-abono 0063394)
Compra de enciclopedia
COREGAL(Fact. S04/0316)
Servizo de recolida de papel e cartón, mes de xuño
CORREOS(Fact. C040118867)
Franqueo correspondencia municipal, mes de xuño
CARPINTERIA SANROFER, S.L. (Fact. 184)
Reparación e colocación de xogos infantís en diferentes lugares do
concello.
PROSEGA(Fact. 04/004507)

Importe
225,07€
1252,80€

5706,91€

57,46€
900€
23,08€
455,60€
11,62€
725€
7744,80€
900€
900€
54,52€
754€
556,80€
574,20€
574,20€
1392€
11005,10€

2804,65€
3106,46€
3.825€
670,18€
662,02€
2041,60€

66,56€

Orde
bl)
bm)
bn)
bñ)
bo)
bp)
bq)
br)
bs)
bt)
bu)
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)

cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)
cm)
cn)

Proveedor e concepto
Conexión a central receptora de alarmas, 3º trimestre 2004
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 16-2004)
Servizos prestados en actividades deportivas, mes de xuño
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 78)
Consumicións xuntanza voluntariado roupeiro municipal
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0405)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0406)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0407)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
PRODUCCIONES ARTISTICAS LITO, S.L. (Fact. 172)
Actuación musical para Festa da Nai 2004
TELEFONICA
Recibo de teléfono da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Conexión a Internet da consistorial
TELEFONICA
Recibo de teléfono do Dep. de Servizos Sociais
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibod e fax do centro médico de Cacheiras
MARIA DEL PILAR MENDOZA REY(Fact. 13/04)
Limpeza de dependencias municipais, mes de xuño
TELEFONICA
Recibo de teléfono da policía local
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da policía local
ASOCIACION LILITH(Fact. 102)
Impartición de obradoiro de autoestima e desenvolvemento persoal
para mulleres (Depart. de Servizos Sociais)
CEMIGA(Fact. 031-000000098)
Reparación de fotocopiadora
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 571)
Servizo de camión e materiais para obras
MUNDOCOPY(Fact. 0/17.627)
Toner para impresora da consistorial
GRAFIDEZA, S.L. (Fact. 237/2004)
Tickets para bonobús
DEPORTES CANEDA (Fact. 39A/04)
Trofeos para competicións deportivas
DEPORTES CANEDA (Fact. 40A/04)
Materiais para departamento de deportes
VSM CANON(CO/005759)
Mantemento fotocopiadora do xulgado de paz
TOGARIÑOS(Fact. 009/04)
Detalles protocolarios para Festa da Nai 2004

Importe
4241,54€
12,50€
28€
28€
28€
382,80€
1351,98€
123,54€
15,35€
1193,93€
44,46€
116,13€
36,88€
55,27€
1337,67€
289,06€
43,06€
152,18€
1367,08€

51,04€
63,09€
215,06€
490,36€
147,99€
115€
126,27€
1456,96€

Orde
cñ)
co)
cp)
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)
cv)
cx)
cz)
da)
db)
dc)
dd)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)
dn)
dñ)
do)
dp)
dq)
dr)

Proveedor e concepto
TOGARIÑOS(Fact. 0010/04)
Detalles para Festa da 3ª Idade 2004
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 564)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 565)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 566)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 567)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 568)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 569)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 570)
Producto para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 571)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 572)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 573)
Productos para departamento de Servizos Sociais
CIBERTEO, S.L. (Fact. 37/2004)
Materiais informáticos e configuración de PCs municipais
CIBERTEO, S.L.(Fact. 38/2004)
Materiais informáticos para dependencias municipais
CIBERTEO, S.L. (Fact. 39/2004)
Materiais informáticos e configuración de Pcs municipais
CIBERTEO, S.L. (Fact. 40/2004)
Configuración de PCs municipais
CIBERTEO, S.L. (Fact. 41/2004)
Materiais informáticos e configuración de Pcs municipais
CIBERTEO, S.L. (Fact. 42/2004)
Configuración de PCs municipais
CIBERTEO, S.L. (Fact. 43/2004)
Configuración de Pcs municipais
CIBERTEO, S.L. (Fact. 44/2004)
Impartición de tres cursos de informática
CIBERTEO, S.L. (Fact. 45/2004)
Mantemento páxina web do concello, mes de maio
CIBERTEO, S.L. (Fact. 47/2004)
3 equipos informáticos completos para dependencias municipais
CIBERTEO, S.L.(Fact. 48/2004)
Equipo informático para dependencias municipais
CIBERTEO, S.L. (Fact. 49/204)
3 equipos informáticos para dependencias municipais
CIBERTEO, S.L.(Fact. 50/2004)
Equipo informático para dependencias municipais
CIBERTEO, S.L.(Fact. 51/2004)
Conexión a Ágora para centro sociocultural
CIBERTEO, S.L. (Fact. 52/2004)
Mantemento páxina web, mes de xuño
CIBERTEO, S.L. (Fact. 53/2004)
Impartición de dous cursos de informática
CIBERTEO, S.L. (Fact. 54/2004)
Asistencias técnicas á OMIC e materiais informáticos
CIBERTEO, S.L.(Fact. 55/2004)

Importe
4877,80€
80,71€
120,10€
81,16€
134,55€
147,26€
154,18€
102,96€
171,82€
3,02€
8,88€
563,76€
184,44€
299,28€
103,24€
248,24€
133,40€
116€
2610€
991,80€
6370,72€
8549,20€
4520,52€
1328,20€
993,66€
991,80€
1000,50€
697,16€
145€

Orde
ds)
dt)

du)
dv)
dx)
dz)

ea)
eb)
ec)
ed)
ee)
ef)

eg)
eh)
ei)

Proveedor e concepto
Asistencia técnica para departamento da policía local
CIBERTEO, S.L. (Fact. 56/2004)
Asistencia técnica departamento de urbanismo e materiais informáticos
CIBERTEO, S.L. (Fact. 57/2004)
Asistencias técnicas para o departamento de administración xeral e
materiais de informática
CIBERTEO, S.L. (Fact. 58/2004)
Instalación de programa informático con equipo correspondente
CIBERTEO, S.L. (Fact. 59/2004)
Instalación de programa informático con equipo correspondente
CIBERTEO, S.L. (Fact. 60/2004)
2 impresoras para dependencias municipais
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L. (Fact. 272004)
Certificación nº 1 da obra “Saneamento en Casalonga-Río Tinto, A
Pedreira-Calo”
INSA(Fact. 462/04)
Desratización
VIDRIERAS COMPOSTELA, S.L. (Fact. 588)
Colocación de vidros e reparacións en diferentes lugares do concello
TELEFONICA
Recibos de móbiles municipais
FIUNCHO(Fact. 1/749)
Ramo de flores para acto do concello
COOPERATIVA AMIGUIÑOS DE TEO(Fact. 49)
Abonos escola infantil dos Tilos, mes de xullo
TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L. (Fact. 256/04)
Traballos realizados consistentes en pintura de pasos de peóns nos
Tilos
DONADO CAMPOS, S.L. (Fact. 154)
Bonobús, mes de xullo
TELEFONICA
Recibo de móbil municipal
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 081/04)
Obras en diferentes lugares do concello

Importe
127,60€
603,78€

6612€
2482,40€
229,68€
36706,47€

180,90€
1719,68€
532,82€
30€
530,88€
27639,74€

707,70€
226,88€
13520,03€

E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinte
horas e cincuenta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do
Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,
Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 18 DE OUTUBRO DE 2004.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dezanove
horas do día 18 de outubro de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez,
co obxecto de realiza-la sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel R. Cajaraville Campos , D.
Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller Suárez, D. Ramón Cea Ferreiro.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asisten: Dª. Mónica Lado Varela, Interventora do Concello e D. Enrique Eijo Blanco,
Arquitecto Técnico do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria:
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
1.1. AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE LICENZA.
1.1.1. Vista a solicitude presentada por D. JESÚS BARROS FUENTES, de data 23.06.2004, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1.576, do 28.06.2004, e demais documentos obrantes no
expediente, para levar a cabo obras de: construcción de dous silos forraxeiros, en Vilar,
parroquia de Teo, tramitada ó abeiro do art. 41 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros presentes que legalmente a compoñen acorda informar favorablemente a autorización
para a concesión da licencia solicitada, ós efectos da súa remisión á C.P.T.O.P.V.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
1.2. A PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARREIMAR S.L., licenza para construcción de tres
(3) vivendas unifamiliares en Espasande, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.

-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Contará coas autorizacións previas da Excma. Deputación de A Coruña.
-Urbanizará o fronte das parcelas de acordo coas indicacións da Excma. Deputación, e segundo
a memoria valorada presentada.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-GI).
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.88 M.
4) Volume/Edificabilidade: Parcela 1:-/ 0.22, Parcela 2:-/ 0.22, Parcela 3:-/ 0.26.
5)Presuposto: Parcela 1: 91.500 euros, Parcela 2: 91.500 euros, Parcela 3: 130.000 euros.
6) Técnico director: José Luis Míguez Fernández.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 259/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.3. A PROMOCIONES AS BARREIRAS S.L., licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Penelas, finca nº 1162, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Francisco Javier Fernández Echevarria, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL .
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6.28 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.18 M2/M2.
5)Presuposto: 96.308 euros.
6) Técnico director: Francisco Javier Fernández Echevarria.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 260/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

1.4. A Dª. MARGARITA LEDESMA RICO, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar
en Eio dos Ferreiros, finca nº 257-C, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Carlos López Taboada, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL .
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 3.76 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/MENOR.
5)Presuposto: 63.708,69 euros.
6) Técnico director: Carlos López Taboada.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 261/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.5. A D. JUAN RAMÓN VILLAR FERREIRO, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Mazas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Mariano Jaureguizar Azarola, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución de obras.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL .
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 2.90 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.106 M2/M2.
5)Presuposto: 52.177 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 262/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

1.6. A D. PABLO PILLADO ORDOÑEZ E Dª. CAROLINA ACEVEDO LÓPEZ DE LOS MOZOS,
licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar en Guldris, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución de obras.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL .
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.25 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.2437 M2/M2.
5)Presuposto: 70.000 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 263/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.7. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., licenza para subministro en MT lugar de Galanas
con transformador (Ref.: 214103030002), en Galanas, parroquia de Calo, segundo copia do
proxecto que adxuntan, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorización previas doutros organismos.
-Contará coa autorización previa da Demarcación de Estradas do Estado-Fomento para a N-550,
e da Excma. Deputación de A Coruña, para a estrada Galanas-Cacheiras CP-8202.
-Repoñe-lo pavimento e aceras en perfectas condicións.
-Aportar aval polo importe de 1.500 € os efectos de garante para reposición de pavimentos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.8. A Dª. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ PEREIRA, licenza para obras de construcción
dun galpón de 30 m2 para usos auxiliares da vivenda situada en Lamas, parroquia de Cacheiras,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.20 m.

-Pendente máxima da cuberta 40º.

-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.9. A Dª. FLORES ROCAFORT MORALES, licenza para construcción dun cerramento de 70
metros lineais, na finca nº 1432, situada en Torre, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. o eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m (artigo 33.i).
-Para a zona de núcleo rural a altura máxima da parte cega do cerre, no fronte de vias públicas,
será de 90 centímetros e o resto malla, celosia ou similar.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.10. A D. MANUEL PEREIRA CALVO, licenza para construcción dun cerramento de 40 metros
lineais, na finca nº 1589, situada en Pedreira, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima que sinale a Consellería de Cultura na zona do Camiño
Portugues, e en todo caso a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a
base do mesmo a mesma cota que o pavimento actual da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Para a zona de núcleo rural a altura máxima da parte cega do cerre, no fronte de vias públicas,
será de 90 centímetros e o resto malla, celosia ou similar.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.11. A Dª. ESTHER REY NOVOA, licenza para construcción dun cerramento de 107,48 metros
lineais, na finca nº 1039-1040, situada en Socastro, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:

-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m (artigo 33.i).
-Para a zona de núcleo rural a altura máxima da parte cega do cerre, no fronte de vias públicas,
será de 90 centímetros e o resto malla, celosia ou similar.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.12. A D. ANDRES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, licenza para construcción dun cerramento de 28
metros lineais entre lindeiros, na finca nº 963, situada en Mouromorto, parroquia de Calo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública,
situando a base do mesmo a mesma cota que o pavimento actual da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.13. A D. JOSÉ MARÍA FARIÑA PÉREZ, licenza para construcción dun cerramento de 95
metros lineais, na finca nº 1985, situada en Rúa de Francos, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-No núcleo rural a altura máxima da parte cega do cerre, no fronte de vías públicas, será de 90
centímetros e o resto malla, celosía ou similar.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-En caso de estar situado a menos de 15 metros do cruceiro románico de Francos, que figura
como PHA-46, contará previamente coa autorización da Consellería de Cultura da Xunta de
Galicia.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

1.14. A D. JOSÉ GOLMAR SERTO, licenza para construcción dun cerramento de 100 metros
lineais, na finca nº 409, situada en Agoso, parroquia de Oza, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, para cerramentos en solo rústico,
limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i) e resto do cerre con malla, celosía ou
similar.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.15. A D. JOSÉ MARÍA PARAMÁ GONZÁLEZ, licenza para construcción dun cerramento de
20 metros lineais, na finca situada en Pozas nº 68, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, para cerramentos en solo rústico,
limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i) e resto do cerre con malla, celosía ou
similar.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.16. A D. JOSÉ MANUEL LUEIRO SOUTO, licenza para construcción dun cerramento de 110
metros lineais, na finca situada en Cabovila, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, para cerramentos en solo rústico,
limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i) e resto do cerre con malla, celosía ou
similar.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

1.17. A D. CARLOS CIERTO GESTAL, licenza para construcción dun cerramento de 67 x 42
(218 metros lineais), na finca nº 1140 situada en Texexe, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, para cerramentos en solo rústico,
limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i) e resto do cerre con malla, celosía ou
similar.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.18. A D. FRANCISCO GULDRIS MOSQUERA, licenza para construcción dun cerramento de
125 metros lineais, na finca nº 115 situada en Póboa, parroquia de Cacheiras, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, para cerramentos en solo rústico,
limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i) e resto do cerre con malla, celosía ou
similar.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Contará coa autorización previa de Estructuras Agrarias.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.19. A Dª ALCIRA SIXTO BARREIRO, licenza para obras de retellado da cuberta da vivenda de
60 m2, situada no núcleo de Ameneiro, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma. En caso de rehabilitación integral da vivenda presentará previamente proxecto técnico
visado polo Colexio Oficial de Arquitectos e nomeamento de técnico director de execución de
obras.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.

-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas

características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.20. A Dª MERCEDES VIEITES MELLA, licenza para obras de retellado da cuberta da vivenda
de 77 m2, situada en Ribeira, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma. En caso de rehabilitación integral da vivenda presentará previamente proxecto técnico
visado polo Colexio Oficial de Arquitectos e nomeamento de técnico director de execución de
obras.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.21. A Dª MERCEDES CAULONGA VÁZQUEZ, licenza para obras de retellado da cuberta da
vivenda de 40 m2, situada en Palloza, nº 1, parroquia de Oza, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Serán obras exclusivamente de conservación e mantemento da cuberta existente.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.22. A Dª DELFINA MATA GARCÍA, licenza para obras de retellado da cuberta de 145 m2, e
revestimento e pintura de fachadas de 122 m2, na edificación situada en Lamas, nº 4, parroquia
de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma. En caso de afectar á estructura da vivenda ou variar a forma da edificación, presentará

previamente proxecto de execución de obras redactado por arquitecto, visado polo Colexio
Oficial de Arquitectos e nomeamento de técnico director de execución material das obras.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.23. A D. XOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, licenza para obras de retellado da cuberta
da edificación de 70 m2, e substitución de canalón, na vivenda situada en Casal nº 2, parroquia
de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.24. A D. JAIME GONZÁLEZ VILARIÑO, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 137 m2, e encintado de fachadas de 150 m2, situada na finca nº 55-2 de Freixeiro,
parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma. En caso de rehabilitación integral da vivenda presentará previamente proxecto técnico
visado polo Colexio Oficial de Arquitectos e nomeamento de técnico director de execución de
obras.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de

terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.

-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.25. A D. JUAN R. ALLER SUÁREZ, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación
de 12 m2 e substitución de alicatado nos baños de 50 m2, situada en Aido, parroquia de Luou,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.26. A Dª. ESPERANZA FERNÁNDEZ GUERRA, licenza para segregación da finca nº 17 do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Bamonde, no núcleo de Reboredo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, facendo as cesións obrigatorias ó
Concello polo fronte da parcela para regulación do sistema viario, segundo a Lei 9/2002 de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
2º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
2.1. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.
Dada conta do escrito asinado por D. Claudio Martínez Cao, DNI 33.148.573-F, en
representación da empresa “Martínez Montes e Hijos, S.L.” con rexistro de entrada número
2.590, de 28.09.2004, no que solicita que lle sexan devoltas as fianzas que, mediante avais da
entidade Caixa Galicia, ten depositadas polos importes de 1209,24 Euros, 2.233 Euros, 809,00
Euros, como garantías definitivas, respectivamente, das obras de: “AMPLIACIÓN E
AFIRMADO DO VIAL DE VILAR DE CALO A SOLLÁNS”(POS2000),
“ACONDICIONAMENTO VIAL C-541 A IGLESIA(REIS)” (PLAN XXI TRANSP.-TRAV.
MUNIC. 2002), “ACOND. E MELLORA DO ENTORNO DA BURGA PARA TURISMO DE
NATUREZA”(PLAN XXI-TUR.NAT.2001), e mediante aval da entidade Banco Gallego por
importe de 2.400,00 Euros, como garantía definitiva da obra de: “URBANIZACIÓN E
MELLORA DA SEGURIDADE VIAL EN REIS”(PLAN XXI TRANSP.- TRAV. MUNIC.
2002), a Xunta de Goberno Local vistos os informes do técnico director das obras D. Gilberto

Rodríguez Rodríguez, por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, considerando que transcurriu o prazo de garantía dun ano e non se ten nada que
reclamar ó contratista por mor da execución das obras, acorda:
1º) Autoriza-la cancelación das fianzas definitivas referenciadas.
2º) Que se remitan os orixinais das mesmas debidamente dilixenciadas ó contratista para que
proceda á cancelación das fianzas.
2.2. Visto o escrito asinado por Dª Irene Lamela Caamaño, en representación de “Grupo El
Correo Gallego”, remitido vía fax do 7.10.2004, no que expón que o diario “Galicia hoxe”,
pertencente ó seu grupo, vai sacar un monográfico chamado “Outono Cultural Galego”, no que
se recollerán as actividades culturais de cada concello ata final de ano.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen acorda:
1º) Colaborar con ¼ de páxina, por un importe de 110 Euros.
2º) Pasar o expediente ó Departamento de Cultura para a xestión do mesmo.

2.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Mª Milagros Mourelle Blanco, D.N.I.
45.871.165B, para o pago do derradeiro trimestre do ano do comedor escolar no CEIP dos Tilos
para a súa filla, cun custo trimestral de 223,60 Euros.
2º) Ordena-la devolución do expediente ó Departamento de Servizos Socias para a xestión do
mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.4. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a D. Saul Eduardo Teplitzky, N.I.E.
X5331627C, para o pago dos meses de novembro e decembro do comedor escolar no CEIP dos
Tilos para a súa filla, cun custo total de 137,60 Euros.
2º) Ordena-la devolución do expediente ó Departamento de Servizos Socias para a xestión do
mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.5. Escrito asinado por D. Eduardo Balo Lugo, DNI: 33.295.092-Q, como Presidente da
Comunidade de Propietarios do edificio “Os Muiños”, situado en Cacheiras, no que expón a
gran concentración de vehículos que existe diante do mencionado edificio, polo que solicita que

se realicen as xestións necesarias para sinalizar os accesos ó edificio, carrís de entrada e saída,
prohibicións de estacionamento nas curvas da estrada, etc.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:

1º) Informar ó interesado que nestes momentos a C.P.T.O.P.V. está elaborando un proxecto
sobre a AC-841 (antiga C-541), e que polo tanto, no seu momento se estudiará a viabilidade da
petición.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.6. Escrito asinado por D. Manuel Rodríguez Buela, DNI: 33.208.782-W, de data 23.09.04,
con número de rexistro de entrada 2.414 e data 23.09.04, no que expón en resumo que están en
fase de finalización seis vivendas no lugar de Bouñou-Rarís, e que desexa colaborar co concello
para a realización da rede de saneamento e traída de auga potable, co fin de conectar ás
mencionadas vivendas, beneficiándose tamén outras sete, e solicitando que o concello aporte as
conduccións de auga e saneamento, comprometéndose a aportar eles todo o resto das partidas de
obra ata a total execución das mesmas.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Acceder ó solicitado, facultando ó Concelleiro de Obras para a realización dos trámites
sucesivos, baixo a dirección dos técnicos municipais.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.7. Escrito asinado por D. Ramiro Lueiro Francos, DNI: 33.269.988-M, de data 30.09.04, con
número de rexistro de entrada 2602 e data 30.09.04, no que expón que é propietario dunha
parcela no lugar de Devesa, da parroquia de Cacheiras na que está realizando a construcción
dunha vivenda unifamiliar e solicita que se faga o saneamento e alcantarillado no mencionado
lugar da Devesa.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Facultar ó Concelleiro de Obras para a comprobación da posibilidade de acceder ó
solicitado.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
3.1. Dada conta do escrito da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais,
con rexistro de saída número 63987, do 28.09.04, polo que se notifica a concesión dunha
subvención por importe de 12.629,48 euros, ó abeiro da Orde do 29 de xaneiro de 2004, pola
que se regulan subvencións destinadas á contratación de traballadores desempregados
beneficiarios do Programa Labora, para a realización da obra ou servizo determinado: ”Proxecto
apoio psicolóxico”, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda a aceptación da subvención.
3.2. Dada conta do escrito da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais,
con rexistro de saída número 63.697, do 27.09.04, polo que se notifica a concesión dunha
subvención por importe de 9.043,39 euros, ó abeiro da Orde do 29 de xaneiro de 2004, pola que
se regulan subvencións destinadas á contratación de traballadores desempregados beneficiarios
do Programa Labora, para a realización da obra ou servizo determinado: ”Proxecto auxiliar
admvo.”, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda a aceptación da subvención.
3.3. Dada conta do escrito da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais,
con rexistro de saída número 63992, do 28.09.04, polo que se notifica a concesión dunha
subvención por importe de 10.478,77 euros, ó abeiro da Orde do 29 de xaneiro de 2004, pola

que se regulan subvencións destinadas á contratación de traballadores desempregados
beneficiarios do Programa Labora, para a realización da obra ou servizo determinado: ”Proxecto
traballo social”, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda a aceptación da subvención.
3.4. Dada conta do escrito da Excma. Deputación Provincial da Coruña, de data 29.09.04 e
número de rexistro de saída número 7231, polo que se notifica a concesión dunha subvención
por importe de 12.753,67 euros, ó abeiro da convocatoria publicada no B.O.P. núm. 21, condata
27/01/2004, correspondente ó exercicio de 2004, pola que se regulan subvencións para
actividade xeral de promoción económica a concellos, para a “Elaboración do programa do
carnet único 2ª fase”, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda a aceptación da subvención.
4º) APROBACIÓN DE MEMORIAS VALORADAS.
Vistas as memorias valoradas que se atopan sobre a mesa seguidamente relacionadas, a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar as seguintes memorias valoradas:
1.1-. Memoria valorada da obra de: Acondicionamento da parcela municipal anexa ó campo da
festa de Reis, asinada polo arquitecto técnico municipal, cun presuposto de contrata de:
25.849,73 euros, ive incluido.
1.2-. Presuposto para bacheo de pistas en Insua, asinado polo arquitecto D. Ignacio Soto
González, cun presuposto de contrata de: 4.299,80 euros, ive incluido.
1.3-. Memoria valorada da obra de: Afirmado e bacheo pista en Caxade, asinada polo arquitecto
D. Ignacio Soto González, cun presuposto de contrata de:4.299,80 euros, ive incluido.
1.4-. Memoria da obra de: Alumeado de campo de fútbol en Calo, asinada polo enxeñeiro de
camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, cun presuposto de contrata de:30.004,13 euros, ive
incluido.
5º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
Dada conta da Resolución da Alcaldía número 83, que transcrita di:
”Visto o artigo 6.2.1 do Regulamento para a concesión de axudas e subvencións municipais a
entidades sen ánimo de lucro e vista a solicitude de Dª María Jesús Redondo Pérez, con NIF
17799576Z, en representación do Grupo de Canto Aleceia, presentada fóra de prazo, para que,
ó abeiro da convocatoria para a concesión de axudas e subvencións do exercicio 2003, se lle
conceda unha axuda para financia-la realización de actividades relacionadas coa compilación,
análise, interpretación e difusión da música coral e instrumental,
RESOLVO:
1º.- Conceder ó Grupo de Canto Aleceia, representado por Dª Mª Jesús Redondo Pérez, unha
axuda por importe de 600,00 euros, con cargo á partida orzamentaria 451.48900, suxeita ó

cumprimento das condicións establecidas no devandito regulamento, que deben ser notificadas á
solicitante xunto con este acordo.
Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que celebre.”.
A Xunta de Goberno Local queda enterada.

FORA DA ORDE DO DÍA.
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente compoñen a Xunta de Goberno Local,
acordouse a inclusión dos seguintes asuntos na orde do día:
1) ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE MELLORA NO RENDEMENTO
ENERXÉTICO DAS INSTALACIÓNS NOS LUGARES DE CACHEIRAS E REIS.
Dada conta do expediente para a contratación da obra do concello subvencionada parcialmente
pola Consellería de Innovación, Industria e Comercio ó abeiro da Orde do 21.11. 2003, pola que
se procede á convocatoria de axudas encamiñadas ó uso racional da enerxía nos concellos, en
réxime de concorrencia competitiva, licitada por procedemento negociado en virtude de
resolución da Alcaldía do 11 de outubro de 2004, por mor da contía, mediante a consulta a tres
empresas, e de conformidade coa proposta de adxudicación da Alcaldía, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Adxudicar á Manuel Fernández Fuentes, Instalacións Eléctricas, a execución do contrato das
obras de: MELLORA NO RENDEMENTO ENERXÉTICO DAS INSTALACIÓNS NOS
LUGARES DE CACHEIRAS E REIS, polo prezo de:39.056,97 euros, ive incluido, igual ó tipo
de licitación, debendo estar rematadas as obras antes do día 30 de outubro de 2004, por facer
unha proposición que se considera conveniente para o concello.
2º) Aproba-lo gasto con cargo á partida do presuposto do Concello de 2004: 0.432.61000.
3º) Designar técnico director das obras ó Sr. enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez.
4º) Que se notifique o presente acordo ó adxudicatario para que proceda a presenta-la fianza
definitiva polo importe do 4% do prezo de adxudicación en calquera das formas a que se refire
o art. 36 do TRLCAP. O importe económico da fianza definitiva é de:1.562,28 euros, no prazo
de quince días naturais seguintes ó da recepción da notificación deste acordo, e logo de
acreditado o cumprimento deste extremo facultar expresamente ó Sr. Alcalde para a sinatura do
contrato.
2º) APROBACIÓN DE PAGAMENTOS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda aprobar os seguintes pagamentos:
Orde
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Proveedor e concepto
DONADO CAMPOS, S.L.(Fact. 28)
Bonobús, mes de febreiro
VILORIA, S.A.(Fact. 00633/04)
Viaxe a Las Palmas(Depart. de Servizos Sociais)
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 7)
Desbroces en colexios e parques
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 13)
Reparacións en parques e colexios
MANUEL SOBREDO, S.L. (Fact. 18)
Conexión abastecemento a colexios
MANUEL SOBREDO, S.L.(Fact. 19)
Conexión saneamento en colexios
CASA TALLON
Suscripción a “La Voz de Galicia”, 3º trimestre de 2004

Importe
675€
24.676€
6.448,79€
10.126,80€
11.774€
11.948€
87,15€

Orde
h)
i)
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
x)
z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)

af)
ag)
ah)
ai)
al)
am)
an)

Proveedor e concepto
PRODUCCIONES ARTISTICAS LITO, S.L. (Fact. 173)
Actuación musical para Festa da 3ª Idade 2004
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 1-100096609
Traballos administrativos para o concello
EXPRES DE VEA, S.L.(Fact. 2004178)
Servizo para Festa da Nai 2004
TELEFONICA
Recibo de tarifa plana
VSM CANON(Fact. CO/005918)
Mantemento fotocopiadora da consistorial
JOSE VALES MOSQUERA(Fact.79)
Consumicións curso de incendios
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 80)
Augas para plenos
COMERCIAL VARELA(Fact. 000115)
Mobiliario de oficina para a consistorial
EL CORREO GALLEGO, S.A.(Fact. P 408.299)
Anuncio Apostolo 2004
EL CORREO GALLEGO, S.L. (Fact. P 408.379)
Anuncio Día da Nai.
EL CORREO GALLEGO, S.L. (Fact. P 408.512)
Anuncio Apostolo 2004.
INFANTILANDIA(Fact. 281)
Colocación de parque infantil en Oza (17-07-04)
INFANTILANDIA(Fact. 288)
Colocación de parque infantil en Lampai (25-07-04)
INFANTILANDIA(Fact. 289)
Colocación de parque infantil en Lucí (25-07-04)
SERVITEC MEDIOAMBIENTE, S.L. (Fact. 04.151)
Curso de formación de extinción de incendios ás brigadas municipais
EDICIONES ENCUENTRO, S.A.(Fact. 4001397)
Compra de libros
GAS GALICIA SDG, S.A.
Gas para polideportivo dos Tilos
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-04-002764)
Escritura de permuta de finca
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-04-002767)
Escritura de compraventa
FRANCISCO LEON GOMEZ(Fact. 01-04-002768)
Escritura de compraventa
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L.(Certif. nº 102004)
Bacheos, limpeza de cunetas e reparación de fontes en diferentes
lugares do concello
ALVARO ALONSO BEIROA(Fact. 004/04)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
GESECO(Fact. 148/2004)
Recollida dos RSU, mes de xullo
MAQUINARIAS OTERO, S.L. (Fact. 1679)
Alquiler de maquinaria para obras municipais
COREGAL, S.L.(Fact. 1/20040388)
Recollida e xestión de residuos, mes de xullo
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. (Fact. 101/04)
Bacheos e obras en diferentes lugares do concello
INFANTILANDIA(Fact. 295)
Colocación de parque infantil en Cacheiras (31-07-04)
OFIREYCO, S.L. (Fact. OFFV04/3331)
Materiais de oficina

Importe
382,80€
274,92€
1540€
23,08€
429,13€
23,40€
17€
876,07€
765,60€
348€
249,40€
900€
900€
900€
902€
156,40€
74,97€
285,37€
158,11€
302,09€
4458,87€

30€
30339,44€
570,16€
585,57€
14514,50€
900€
58€

Orde
añ)
ao)
ap)
aq)
ar)
as)
at)
au)
av)
ax)
az)
ba)
bb)
bc)
bd)
be)
bf)
bg)
bh)
bi)
bl)
bm)
bn)
bñ)

bo)
bp)
bq)

br)

Proveedor e concepto
CORREOS(Fact. C040141487)
Facturación correspondencia municipal, mes de xullo
EL CORREO GALLEGO, S.L. (Fact. P 409.054)
Anuncio Apostolo 2004.
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. 1354640B)
Gasóleo para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L. (Fact. G-347)
Gasóelo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA, S.L. (Fact. 1295213H)
Gasóleo para vehículos municipais
E.S. PONTEVEA, S.L. (Fact. 1295218h)
Gasóleo para vehículos municipais
INVERSIONES VEMEX, S.L. (Certif. nº 022004)
Desbroces en diferentes lugares do concello
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 255/04)
Servizo a Coruña con colexio
EMPRESA SEOANE, S.L.(Fact. 256/04)
Servizo para ASPAMITE, mes de xullo
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 268/04)
Bonobús, mes de xullo
EXPRES DE VEA, S.L. (Fact. 2004189)
Servizo a Vigo para torneo deportivo
EXPRES DE VEA, S.L. (Fact. 2004190)
Servizo a Madrid para Día de Galicia
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2004/124)
Productos para departamento de Servizos Sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2004/125)
Productos para departamento de Servizos Sociais
MULTICENTRO DANIEL PERNAS(Fact. 2004/126)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SEUR(Fact. 0004077)
Envío de documentación
FERRETERIA-DROGUERIA TEO AMATE(Fact. 114/B)
Materiais para o concello
LA TECLA(Fact. F 04/000622)
Toner para fotocopiadora
JOMA, S.L. (Fact. 2932)
Limpeza de pavillóns
A FOGAZA, S.L. (Fact. 01/03462)
Productos de panadería para peregrinación Ruta Quetzal
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 612)
Materiais para o concello
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 613)
Materiais para obras
COPY ESTUDIO, S.L. (Fact. 011497)
Fotocopias para o concello
ESPINA &DELFIN, S.L. (Fact. S-00527)
Traballos de explotación, mantemento e conservación da EDAR de
Calo
ALQUIMAO, S.L. (Fact. 407/43)
Aluguer de deshumidificadores para consistorial
SOGAMA(Fact. 2004/2230)
Tratamento dos RSU, mes de xullo
LEASEPLAN(Fact. 55427059)
Cuota correspondente ó mes de xullo do aluguer de vehículo para
cuadrilla de incendios 1
LEASEPLAN(Fact. 55427060)

Importe
366,67€
175,16€
60,20€
1080,86€
35€
35€
14.530,39€
225,07€
1414,75€
268,08€
1950€
1600€
83,16€
221,98€
114,08€
7,28€
142,20€
178,45€
717,45€
658,75€
51,62€
1,95€
20,76€
5706,91€

2161,20€
24.679,34€
1006,88€

324,81€

Orde

bs)
bt)
bu)
bv)
bx)
bz)
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)
cf)
cg)
ch)
ci)
cl)
cll)

cm)
cn)
cñ)

co)
cp)
cq)
cr)
cs)
ct)
cu)

Proveedor e concepto
Cuota correspondente ó mes de xullo do aluguer de vehículo para
cuadrilla de incendios 2
MARCOS SANMARTIN MONTES(Fact. 0027/2004)
Prestación de servizos nas piscinas municipais, mes de xullo
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 81)
Augas para acto de inauguración de estrada da Deputación
ASCENSORES ENOR, S.A.(Fact. 843.016)
Conservación do ascensor do centro sociocultural da Ramallosa
GALICON(Fact. 78/04)
Materiais de oficina
TOPODEX ESTUDIO(Fact. 140)
Levantamento taquimétrico e medición de finca
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0430)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
JULIO HERBELLA ALVAREZ(Fact. 0432)
Servizo co seu taxi para departamento de Servizos Sociais
UNION FENOSA
Recibos de enerxía de instalacións e edificios municipais
ESPECTACULOS LITO, S.L. (Fact. 030)
Instalación de escenario e camerinos para actuación musical
PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. (Fact. 5748)
Roupa de traballo para persoal do concello
MULTIOCIO GALICIA, S.L. (Fact. A/322)
Productos para piscinas
MULTIOCIO GALICIA, S.L. (Fact. A/323)
Productos para piscinas
EKINSA(Fact. 04/K0844)
Equipamento para policía local
EL CORREO GALLEGO, S.A.(Fact. P 409.750)
Anuncio XIII concurso de cabalos
DEPORTES CANEDA(Fact. 50A/04)
Trofeos para Concurso de Cabalos 2004
CONREFU CONSTRUCCIONES, S.L. (Fact. 32/04)
Montaxe e desmontaxe instalación concurso de Cabalos 2004
CONPEAL, S.L. (Fact. 125)
Carpintería de aluminio para usuaria do departamento de Servizos
Sociais
TELEFONICA
Recibo de teléfono da consistorial
EXA(Fact. 015/04)
Detalles para bodas no concello
JOSE FRANCISCO PASCUAL SEOANE(Fact. 16)
Arranxos, traslado e colocación de mobles para dependencias de
Servizos Sociais
TELEFONICA
Recibo de teléfono do Departamento de Servizos Sociais
TELEFONICA
Recibo de teléfono da Axencia de Desenvolvemento Local
TELEFONICA
Recibo de teléfono público
TELEFONICA
Recibo de fax do centro médico de Calo
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA

Importe

13.632,70€
12,75€
282,04€
356,76€
591,60€
28€
90€
3242,14€
5220€
842,28€
1050,38€
1195,67€
1180€
349,16€
3075€
2091,48€
1531,43€

1258,62€
208,80€
2437,76€

391,68€
111,36€
0,14€
54,94€
33,08€
28,78€
82,57€

Orde
cv)
cx)
cz)
da)
db)
dc)
dd)
de)
df)
dg)
dh)
di)
dl)
dll)
dm)
dn)
dñ)
do)
dp)
dq)
dr)
ds)
dt)
du)
dv)
dx)
dz)
ea)

Proveedor e concepto
Recibo de teléfono da policía local
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de conexión a Internet
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax da consistorial
TELEFONICA
Recibo de fax do Departamento de Servizos Sociais
TELEFONICA
Conexión a Internet
TELEFONICA
Recibo de fax do centro médico de Reis
PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. (Fact. 5.749)
Roupa de traballo para traballadores municipais
CRUZ ROJA ESPAÑOLA(Fact.082/04)
Prestación de servizo para Festa da Nai 2004
CRUZ ROJA ESPAÑOLA(fact. 084/04)
Prestación de servizo para Concurso Cabalar 2004
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 674)
Servizo de camión e materiais para obras municipais
TELEFONICA
Tarifa plana
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 574)
Productos para o departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 575)
Productos para departamento de Cultura e Deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 576)
Productos para departamento de deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L.(Fact. 577)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 578)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 579)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 580)
Productos para departamento de Cultura e Deportes
SUPERMERCADO GARCIA CARREIRA, S.L. (Fact. 581)
Productos para departamento de Servizos Sociais
SUPERMERCADO GARCIA CARRIERA, S.L. (Fact. 582)
Productos para departamento de Servizos Sociais
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 82)
Augas para pleno
JOSE VALES MOSQUERA(Fact. 83)
Pinchos para clausura de curso de pintura (Depart. Servizos Sociais)
UNION FENOSA
Alumeado público de Parque Montouto
SI 16,35 S.L.(Fact. 78)
Proxección de películas para “noite de Cine” 2004
GESTORIA DE LA TORRE, S.L. (Fact. 1-10010520)
Traballos administrtivos para o concello
VIPROGA(Fact. 18904)

Importe
51,51€
68,19€
15,59€
15,81€
58,97€
0,91€
15,28€
42,23€
721,52€
159€
191€
197,99€
23,08€
68,12€
579,80€
17,50€
153,84€
109,85€
12,23€
213,85€
147,56€
189,27€
56€
186,76€
416,56€
806,94€
469,80€
779,52€

Orde
eb)
ec)
ed)
ee)
ef)
eg)
eh)
ei)
el)
ell)
em)
en)
eñ)
eo)
ep)

eq)

er)
es)
et)
eu)
ev)
ex)

ez)
fa)
fb)
fc)

Proveedor e concepto
Servizo de vixiancia para Concurso Cabalar 2004
CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA
Pago de I.T.P.A.X.D. de compraventa
CONSELLERIA DE ECONOMIA E FACENDA
Pago do I.T.P.A.X.D. de permuta
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PADRON
Escritura de compraventa
SUPERVISION Y CONTROL, S.A.(Fact. 151204000026316)
Inspección periódica obrigatoria do coche da policía local
RADIO OBRADOIRO(Fact. R 401.067)
Anuncio Mostra Cabalar
INSA(Fact. 531/04)
Desratización e desinsectación
GRAFINOVA, S.A.(Fact. 400415)
Folletos, dípticos e materiais de oficina
GOMEZ Y FANDIÑO, S.L. (Fact. A 713)
Servizo de camión e materiais para obras
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 19-2004)
Actividades deportivas, mes de xullo
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 21-2004)
Actividades deportivas, mes de agosto
DEPORTEGESTION, S.L. (Fact. 22-2004)
Servizos prestados para campamento municipal en Porto do Son
LA TECLA(Fact. F 04/000690)
Fotocopias
VALDES NUÑEZ, S.L.(Fact. G-409)
Combustible para vehículos municipais
VALDES NUÑEZ, S.L.(Fact. 1354618B)
Combustible para vehículos municipais
LEASEPLAN(Fact. 55433032)
Cota correspondente ó mes de agosto de vehículo para 1ª cuadrilla
municipal de incendios
LEASEPLAN(Fact. 55433033)
Cota correspondente ó mes de agosto de vehículo para 2ª cuadrilla
municipal de incendios
COPY ESTUDIO, S.L. (Fact. 011680)
Fotocopias
ALQUIMAO, S.L.(Fact. 408/42)
Aluguer de deshumidificadores para a consistorial
MARIA ISABEL CAO BARREIRO(Fact. A 15)
Servizos de limpeza en diferentes locais municipais
HEDEGASA, S.L. (Fact. 69/049
Bonobús 3ª Idade
SOGAMA(Fact. 2004/2546)
Tratamento dos RSU, mes de agosto
ESPINA&DELFIN, S.L.(Fact. S-00610)
Traballos de explotación, mantemento e conservación da EDAR de
Calo
EMPRESA SEOANE, S.L. (Fact. 289/04)
Bonobús 3ª Idade, mes de agosto
MARIA DEL PILAR MENDOZA REY(Fact. 14/04)
Servizos de limpeza, mes de agosto
TELEFONICA
Recibo de móbiles municipais
EL CORREO GALLEGO, S.A.(Fact. 26EG-04/8)
Exemplares do xornal (Feira Agrival)

Importe
91,42€
161,40€
67,16€
46,50€
116€
180,90€
7762,63€
50,44€
4241,54€
4241,54€
4437€
109,23€
885,98€
216,07€
1006,88€

1006,88€

12,63€
2161,20€
2275,11€
2684€
24612,48€
5706,91€

208,88€
1337,67€
795,89
250€

Orde
fd)
fe)
ff)

fg)

Proveedor e concepto
MARCOS SANMARTIN MONTES(Fact. 0036/2004)
Prestación de servizos para piscinas municipais, mes de agosto
ASCENSORES ENOR, S.A.(Fact. 848.185)
Mantemento de ascensor do centro sociocultural
CARPINTERIA SANROFER, S.L.(Fact. 188)
Traballos realizados en xogos infantís en diferentes colexios do
concello
MUNDOCOPY(Fact. 0/17.975)
Materiais de oficina

Importe
13632,70€
282,04€
4234€

242,9

6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinte
horas e corenta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e
prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de
abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 2 DE NOVEMBRO DE 2004.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as
dezanove horas do día 2 de novembro de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os
señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando
U. Blanco Martínez, co obxecto de realiza-la sesión ordinaria correspondente ó día da data
para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Manuel
Mata Iglesias, D. Juan B. Aller Suárez.
Non asiste: D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: Dª. Mónica Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde
do día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS
ANTERIORES DO: 05.10.04 e 18.10.2004.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda prestar aprobación ós mesmos sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA U-7-C OS TILOS, licenza para obras de
instalación dun ascensor no edificio existente na dita unidade, segundo proxecto técnico
redactado pola arquitecta Dª. María Dolores Crespo Chouza, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación.
-Contará coa autorización da normativa sectorial aplicable.
-Executarase de acordo co proxecto presentado, baixo a dirección de técnico en execución
material.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.2. A D. XOSÉ LUIS OTERO CEPEDA, licenza para construcción dun cerramento da finca
polo fronte da vía pública, derrube de cuberto ampliando a zona pública existente e
construcción de novo cuberto de 30 m2 no interior da finca, sinalada no plano que xunta co nº
1268, situada en Cornide, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
- Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localicen, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-A parte opaca do cerre, con fronte á vía pública, non supererá 90 centímetros de alto e o
resto de malla ou celosia ata unha altura máxima de 2,20 metros.
-O galpón recuarase unha distancia mínima de 3 metros a lindes e 8 metros o eixe da vía.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.3. A D. HIPÓLITO PEDROUZO VÁZQUEZ, licenza para obras de retellado da cuberta do
galpón de 28 m2 situado en Bouñou, parroquia de Raris, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.4. A D. JESÚS SUÁREZ PAZ, licenza para obras de retellado da cuberta do galpón de 40 m2
situado en Mouromorto, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de

fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.5. A D. JOSÉ SOUTO ABEIJÓN, licenza para obras de revestimento de 130 m2 de fachada na
finca de Cabovila, nº 3, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-As obras só afectarán a zonas da edificación con altura menor de 7 metros con respecto a
rasante do terreo natural, e darase ó revestimento un acabado de pintura adecuada.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.6. A Dª. ANA PASCUAL MONTES, licenza para obras de apertura dunha ventá de 1x1
metro, no edificio “Veiga do Espiño”, en Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-A ventá situarase na zona que sinala o plano do edificio que conta con licenza municipal de
obras.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.7. A GAS GALICIA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DEL GAS, S.A., licenza para
canalización en polietileno, para subministro de gas, rede MPB, N-550; 250 metros de PE
110 SDR 17,6 MPB, en Reborido, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.
-Aportará aval polo importe de 1.200 euros para reposición de pavimentos.
-A sección e características técnicas da canalización será aprobada pola Consellería de
Industria.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.8. A D. JOSÉ SUMAY VIDAL, licenza para agrupación e segregación (2 parcelas) das fincas
nº 586 e 587 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, no núcleo de
Nespereira, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, debendo
axustarse ás seguintes condicións:

- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, facendo as cesións obrigatorias
ó Concello polo fronte da parcela para regulación do sistema viario, segundo a Lei 9/2002 de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
2.9. Dª. OTILIA GARCÍA FERREIRO, licenza para segregación (3 parcelas) da finca nº 1300
do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, no núcleo de Lamas,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo
axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, facendo as cesións obrigatorias
ó Concello polo fronte da parcela para regulación do sistema viario, segundo a Lei 9/2002 de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. ROBERTO SEIJO CAEIRO E OUTRO S.C.,
con CIF: 15.892.474, para licenza de apertura dunha cafetería en Montouto-Cacheiras,
Urbanización Los Rosales, bloque D, portal 2, e dada conta do informe favorable emitido
pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 26.08.2004, do certificado de
aislamento acústico que se aporta asinado polos técnicos D. Alejandro García e D. Carlos
Piñeiro Miranda de data 09.10.2004, e da acta de comprobación favorable de data 28.10.2004
redactada polo técnico municipal para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ROBERTO SEIJO CAEIRO E OUTRO S.C. a licenza definitiva para apertura
dunha cafetería.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. Escrito asinado por D. Manuel M. Alvarez Losada, con D.N.I. 32.297.229-P, con rexistro
de entrada no concello 2829, de data 20.10.04, no que solicita un exemplar do Plan Parcial do
SAUR-3 da Ramallosa, con tódolos documentos de interese para a redacción do proxecto de
urbanización e demais documentación.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Acceder ó solicitado, pasando a solicitude ó Departamento de Urbanismo para a súa
tramitación.
4.2. Escrito asinado por D. Arturo Álvarez Rodríguez, en calidade de Director do CEIP dos
Tilos, con rexistro de entrada no concello 2943, de data 28.10.2004, no que expón unha serie
de necesidades que ó seu entender hai no centro.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Facultar ó Concelleiro de Obras para comprobar e solucionar as devanditas necesidades.
4.3. Escrito asionado por D. Arturo Álvarez Rodríguez, en calidade de Director do CEIP dos
Tilos, con rexistro de entrada no concello 2944, de data 28.10.2004, no que informa do
destrozo de dúas canastras no recinto do colexio, por persoas alleas ó centro e fóra do horario
lectivo, e solicita que se tomen as medidas oportunas para garanti-la seguridade e evitar este
tipo de actos.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco mmebros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Informar ó interesado de que a policía lcoal xa se persoou no lugar, e que xa se deu orde
de arranxar os destrozos ocasionados.
4.4. Escrito asinado por Dª Mª Carmen García Vázquez, DNI:15371850-F, no que solicita o
uso dun salón para realizar unha charla sobre nutrición.
Considerando que o uso do local sociocultural esixe a adopción dunha serie de medidas de
protección da seguridade das persoas e bens, que non se aseguran na solicitude e que nin tan
sequera se fai referencia a elas, e considerando como local apropiado para este tipo de actos o
de calquera asociación, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Denegar o uso solicitado polos motivos expostos.
2º) Notificar o acordo á interesada.
4.5. Escrito asinado por Dª Rosa Gómez Limia, en calidade de Presidenta da Asociación
“Teenses pola Igualdade”,de data 14.10.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 2968,
solicitando o uso do salón de actos do centro sociocultural da Ramallosa para a celebración
dun cineforum o día 25 de novembro.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Denegar o uso do salón por non considerar adecuado o lugar, informando á interesada que
se quere poden facelo no polideportivo da Ramallosa, sempre falando previamente co
Departamento de Deportes do Concelloe previo consenso.
2º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.6. Escrito asinado por D. Xosé Ignacio Iglesias Villar, con D.N.I. 33.262.869, en nome da
Asemblea Local do BNG de Teo, no que expón que esta organización vai organizar varios
actos culturais e recreativos durante o mes de novembro, entre eles un magosto o día 20 de
novembro en Oza e o día 19 de novembro un coloquio na mesma parroquia, para o que
solicita que se lle autorice o uso do local de Ribas e da Escola de Oza para ditos actos.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Denegar a solicitude por non resultar conveniente por estar ditos locais en obras.
2º) Informar ó interesado que se así o desexan poden facer uso do pavillón da Ramallosa,
sempre falando previamente co Departamento de Deportes do Concello, e previo consenso de
día e hora.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.7. Escrito asinado por Dª Carme Hermida, en calidade de Presidenta da “Asociación
Veciñal S. Simón de Ons”, de data 29.09.2004, con rexistro de entrada no Concello núm.
2837, do 21.10.2004, no que en resumo se fala da falla de lugares de recreo na parroquia de
Cacheiras, e se solicita que se sitúe un parque no terreo situado ó lado da Residencia de
Maiores “S. Simón”, considerando este uso compatible co aparcamento alí dos autobuses do
IES de Teo.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Informar á interesada que neste momento está en elaboración o Plan Xeral de Ordenación
Municipal do concello e no momento oportuno definiranse eses usos nos lugares concretos
que considere máis conveniente ó Concello.
4.8. Visto o escrito asinado por D. Jesús Manuel Pampín Sánchez, con D.N.I. 76.512.055-W,
con rexistro de entrada no concello número 2604, de data 30.09.04, no que expón que por
parte da Comisión de Goberno en data 9.02.1999 lle foi concedida licenza para a construcción
dunha vivenda unifamiliar no lugar de Folgueiras, parroquia de Calo (exp.26/99) e que existe
un erro na numeración da finca pois figura a finca nº 846 en lugar da 845-1, polo que solicita
a corrección da licenza coa correcta numeración da finca, e visto o informe do técnico
municipal referente a que non existe inconveniente desde o punto de vista técnico, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar a modificación da numeración da finca e licenza da vivenda, mantendo o resto
das condicións da licenza anterior.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
5º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
5.1. Dada conta do escrito da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais,
con rexistro de saída número 69292, do 20.10.04, polo que se notifica a concesión dunha
subvención por importe de 92.784,27 Euros, ó abeiro da Orde do 29 de xaneiro de 2004, pola
que se regulan subvencións destinadas á contratación de traballadores desempregados
beneficiarios do Programa Labora, para a contratación de dez traballadores desempregados
para a realización da obra ou servizo determinado: ”Proxecto cuadrilla de parques, xardíns e
limpeza”, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda a aceptación da subvención.
5.2. Dada conta do escrito da Excma. Deputación Provincial da Coruña, con rexistro de saída
número 7615, do 20.10.04, polo que se notifica a concesión dunha subvención por importe de
8.564,37 Euros, ó abeiro da convocatoria publicada no BOP nº 21 de data 27.01.2004, pola
que se regulan subvencións a concellos para actividades e investimentos, para actividades do
ano 2004 (Servizos Sociais), a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda a aceptación da subvención.
6º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTO.
Dada conta do programa ”Tendencias Navideñas”- Curso de Pintura e Manualidades,
presentado polo Centro de Animación e Enseñanza Artística Togariños, cun presuposto
de:1.352,28 euros máis IVE, e visto o informe de Intervención, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aproba-lo presuposto presentado anteriormente referenciado.
2º) Contratar polo sistema de contrato menor co Centro de Animación e Enseñanza Artística
Togariños a realización do programa, que se pagará previa presentación da correspondente
factura e memoria das actuacións realizadas, baixo a dirección do Departamento de servizos
socias do Concello.
3º) Dar conta deste acordo ó Departamento de servizos sociais.
4º) Que se notifique este acordo o contratista para o seu coñecemento e efectos.

-. FORA DA ORDE DO DÍA.
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente compoñen a Xunta de
Goberno Local, acordouse a inclusión dos seguintes asuntos na orde do día:
1º) APROBACIÓN DE MEMORIA VALORADA E CONTRATACIÓN DE OBRA.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Castroagudin Valladares da memoria valorada seguidamente
relacionada, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar a memoria valorada da obra: Pavimentación en Casalonga-Riotinto-Pedreira
asinada polo arquitecto D. Ignacio Soto González, cun presuposto total de:23.229,79 euros,
ive incluido, encargando a execución da obra polo sistema de contrato menor a Transportes e
Maquinaria C.P. S.L., polo prezo de: 23.229,79 euros, debendo executarse as obras no ano
2004.
As obras serán pagadas previa presentación da correspondente factura dentro do ano 2004
debidamente conformada polo Concelleiro responsable da súa xestión Sr. Castroagudin
Valladares.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2º) COMPRA DE SUBMINISTRO.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal do 22.10.2004, polo que se comunica a
necesidade de dotar con urxencia dunha fotocopiadora para o oficina técnica, acompañando
presuposto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aproba-lo presuposto de Oli-Servi S.L. Concesionario oficial,CIF: B-15202583, de data
22.10.2004, polo prezo de: 3.989,24 euros, ive incluido comprando o subministro
referenciado, cun mantemento integral de:0,0102 eu/copia.
2º) A fotocopiadora será pagada previa presentación da correspondente factura debidamente
conformada pola oficina técnica municipal.
3º) Comunicar este acordo á oficina técnica municipal para a xestión do mesmo.
3º) CALDEIRA DO COLEXIO DA RAMALLOSA.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Mata Iglesias da situación na que se atopa a caldeira do
colexio da Ramallosa, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Instalar unha nova caldeira, facultando ó Sr. Concelleiro para que solicite presuposto para
a realización da obra á maior brevidade.
2º) Encargar o Sr. Concelleiro a xestión da instalación.
7º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa
sendo as vinte horas e vinte minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85,
do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 8 DE NOVEMBRO DE 2004.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dezanove
horas do día 8 de novembro de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os señores
concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco
Martínez, co obxecto de realiza-la sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que
foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Manuel
Mata Iglesias, D. Juan B. Aller Suárez, D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asisten: Dª. Mónica Lado Varela, Interventora do Concello e D. Enrique Eijo Blanco,
Arquitecto técnico municipal.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria:
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
1.1. A D. JOSÉ CARLOS PASCUAL RÍOS, licenza para construcción de catro (4) vivendas
unifamiliares en Cesar, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material das obras.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002, aportando o aval correspondente.
-Urbanizará o fronte das parcelas de acordo coa memoria valorada presentada.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G-2).
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.94 M.

4) Volume/Edificabilidade: Parcela-1: -/0.246 M2/M2: Parcela-2: -/0.241 M2/M2; Parcela 3:
-/0.237 M2/M2; Parcela-4: -/0.245 M2/M2.
5)Presuposto: 303.190 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 293/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.2. A Dª. MARÍA YOLANDA PASCUAL OTERO, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar na finca nº 1067-5 en Cesar, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.94 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.246 M2/M2.
5)Presuposto: 75.000 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 294/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.3. A D. JUAN JOSÉ CALO GARCÍA, licenza para rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en
Silva, parroquia de Lampai, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Carlos Otero
Schmitt, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:

1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G1).
2) Uso: Vivenda e compatibles (art 27).
3) Altura permitida proxecto: 5.16 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.011 M2/M2.
5)Presuposto: 63.118,44 euros.
6) Técnico director: Jacoba Sande Catoira.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 295/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.4. A D. ARTURO BEIROA PAMPÍN, licenza para obras de ampliación de vivenda unifamiliar
en Solláns, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.5. A. D MANUEL CELESTINO COUSELO CARBALLAL, licenza para obras de retellado da
cuberta da edificación existente de 100 m2, situada en Solláns, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectaran á estructura da
mesma.
-Contará coa autorización da Excma. Deputación de A Coruña.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.6. A D. RAMÓN JORGE MÉNDEZ, licenza para obras de retellado da súa vivenda de 150 m2,
situada en Seoane, nº 11, parroquia de Recesende, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectaran á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.7. A D. RAMÓN ORENCIO LÓPEZ CASTRO, licenza para obras de construcción de cuberta,
prolongando a existente na vivenda unifamiliar situada en Regoufe, parroquia de Luou, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.8. A D. OSCAR SISTO VAAMONDE, licenza para obras de restauración de fachadas de 170
m2, apertura de 3 ventás, retellado de 120 m2, construcción dun porche de 8 m2, e
acondicionamento interior de 100 m2, na vivenda situada en Paraxó, parroquia de Luou,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.

-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.9. D. JESÚS NAVEIRA PEQUENO, en nome de Dª. Pilar Garabato Estévez, licenza para
segregación da finca nº 416 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Oza, situada
en Agoso, segundo proxecto redactado polo técnico D. Jesús Naveira Pequeno, debendo
axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
1.10. A D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en nome e representación de VIVIENDAS TEO S.L., licenza
para obras de construcción dun hotel apartamento de 2 estrelas en Montouto, parroquia de
Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por D. Antonio I. González Gil, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente segundo informe do
expediente MA962A 2004-000869-1, de data 8 de outubro do 2004, sobre contaminación
acústica, fumes e ruidos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en nome e
representación de VIVIENDAS TEO S.L., con CIF: B-15.573.330, para licenza de
apertura/instalación dun hotel apartamento de 2 estrelas, en Montouto, parroquia de Cacheiras, e
dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en nome e representación de VIVIENDAS TEO S.L., a
licenza provisional para apertura/instalación dun hotel apartamento de 2 estrelas, condicionada a
súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental
da Consellería de Medio Ambiente do 08.10.2004( expediente núm.MA962A 2004/000869-1):
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica, no
seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG, nº 100 de 27/05/99) e nas
respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se poderá
inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea

comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.Para a evacuación dos fumes e gases procedentes da instalación deberase contar cun shunt
independiente o do resto do edificio, e o conducto de evacuación deberá supera-la cumbreira do
edificio.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 do 22/04/98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2/09/97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19/02/02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo; non poidendo comeza-lo exercicio da actividade ata que non sexa concedida a
licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste Concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición
certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade
das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
3.1. Escrito asinado por D. Rafael C. Sisto Edreira, portavoz municipal suplente do grupo
municipal do BNG de data 04.11.2004, con rexistro de entrada no concello núm. 3004, da
mesma data, no que solicita en cumprimento do art. 19.2 do Regulamento orgánico a
retransmisión do pleno extraordinario no que se debatan a aprobación do plan de saneamento, o
recoñecemento extraxudicial e a aprobación das ordenanzas fiscais.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Rexeitar a solicitude do interesado por non cumprir a solicitude o requisito de ser solicitado
cunha antelación de 15 días a súa celebración.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.2. Escrito asinado por D. Teodoro López Oviedo, en calidade de Presidente da ANPA “A
Rabadela” de Calo, de data 27.10.2004, con rexistro de entrada no concello núm. 2908, da
mesma data, no que solicita a dotación de canastras de minibasket para o pavillón de Calo, para
que os nenos e nenas poidan desenvolver esta actividade.
Visto o escrito presentado, o informe do departamento de deportes e o presuposto que consta no
expediente, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Dotar ó pavillón de Calo das ditas canastras, aprobando o presuposto de “Deportes Caneda
S.L.”, remitido vía fax do 15.10.2004, por un importe de 1.148,40 Euros(IVE incluido).
2º) Remitir o expediente ó Departamento de Deportes para a xestión do expediente.
3.3. Escrito asinado por D. Juan Carlos Fernández Fernández, en representación da “APA do
C.R.A. de Teo, A Cañoteira”, de data 02.11.2004, con rexistro de entrada no concello núm.
3014, de data 05.11.04, no que solicita que se lle conceda a utilización do salón de actos do
local sociocultural da Ramallosa para a celebración do seu tradicional festival de Nadal o día 12
de decembro, a partir das 16:00 horas.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:

1º) Autorizar ó interesado para usar o salón de actos do centro sociocultural, coas seguintes
condicións:
-. O interesado será o responsable das accións ou omisións dos participantes que causen dano ás
instalacións durante o exercicio da actividade, debendo facerse cargo dos gastos que orixinen os
desperfectos.
-. Deberán adoptarse polos interesados tódalas medidas de seguridade adecuadas para a
protección das persoas e das instalacións.
-. Quedan obrigados a preserva-la integridade das instalacións e a faceren un uso adecuado das
mesmas.
2º) Dar conta deste acordo á policía local ós efectos da súa presencia, no seu caso, nas
instalacións en labores de vixiancia do patrimonio do Concello.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.4. Escrito asinado por D. Fernando Garrido Parajó, de data 03.11.04, con rexistro de entrada
no concello núm. 2999, de data 04.11.04, no que expón que sufriu danos en dúas rodas do seu
vehículo polo mal estado dunha estrada municipal e reclama ditos danos, que segundo a factura
que adxunta de Hipercor S.A. núm: 09924008850, do 26.10.2004 ascenden á cantidade de
234,90 euros.
Resultando acreditado o dano producido e a relación de causalidade existente segundo se
desprende da documentación que acompaña o interesado, e do informe da policía local de data 3
de novembro, con rexistro de saída núm. 197, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar ó interesado o importe dos gastos ocasionados pola cantidade de 234,90 euros.
2º) Pasar ó expediente a Intervención para proceder ó pagamento.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.6. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Rosalía Gil García, D.N.I. 33.243.
446-M, para a compra de alimentos(quincenalmente), mentras non se regularice a situación
laboral do seu cónxuxe.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos, informándolle que
cando se modifiquen as circunstancias que determinaron a concesión da axuda debe comunicalo
inmediatamente ó Departamento de Servizos Sociais, coa advertencia de que, no caso de
incumprimento, se procederá a tramitar expediente de reintegro do percibido xunto cos intereses
legalmente establecidos.
3.7. SOLICITUDE DE VADO PERMANENTE. - Visto o escrito asinado por Dª Margarita
Crego Buela, con D.N.I. 33.273.458W, de data 08.10.04, con rexistro de entrada no concello
2716 da mesma data, no que solicita a concesión dunha licenza de vado permanente para o
garaxe da súa vivenda, situada na Urbanización O Pazo nº 13 do lugar de Bouñou na parroquia
de Rarís, e visto o informe da policía local, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Conceder a licenza de vado solicitada, cunha lonxitude de 3 metros, outorgándolle ó número
de licenza:5/04.

2º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3º) Pasar ó expediente ó departamento de urbanismo e licenzas.
3.8. SOLICITUDE DE VADO PERMANENTE. - Visto o escrito asinado por D. José Conde
Trasande, con D.N.I. 76.869.622-B, de data 17.09.04, con rexistro de entrada no concello 2325
de data 16.09.04, no que solicita a concesión dunha licenza de vado permanente para o garaxe
do baixo situado no edificio O Dolmén-Portal núm.6, baixo núm.11, no lugar de Cacheiras, e
visto o informe da policía local, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen acorda:
1º) Conceder a licenza de vado solicitada, cunha lonxitude de 2,5 metros, outorgándolle ó
número de licenza:6/04.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) Pasar ó expediente ó departamento de urbanismo e licenzas.
3.9. SOLICITUDE DE VADO PERMANENTE. - Visto o escrito asinado por D. Sergio
Cantalejo Diez, con D.N.I. 36.557.159Q, de data 7.10.04, en calidade de Presidente da Unidade
1D da Urbanización Os Tilos, no que solicita a concesión dunha licenza de vado permanente á
comunidade de propietarios para o garaxe do antedito edificio, e visto o informe da policía
local, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen acorda:
1º) Conceder a licenza de vado solicitada, cunha lonxitude de 4,5 metros,outorgándolle ó
número de licenza:7/04.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) Pasar ó expediente ó departamento de urbanismo e licenzas.
4º) SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.
Dada conta das bases reguladoras da convocatoria para a concesión de subvencións ós concellos
da provincia da Coruña para a normalización da lingua galega, da Excmª. Deputación da
Coruña, publicadas no BOP 244, do 22.10.2004, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Solicitar á Excmª. Deputación da Coruña unha subvención por importe de: 12.000 euros,
para a creación dun servizo de normalización lingüística, aceptando as condicións de
financiamento e demais requisitos establecidos na convocatoria.
2º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites sucesivos e necesarios para a execución e
xestión deste acordo e do correspondente expediente.
5º) APROBACIÓN DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DO ANO 2004.
Este Concello conta cun Regulamento para a concesión de axudas e subvencións municipais a
entidades sen ánimo de lucro publicado no BOP núm.283, do 12.12.2000, con corección de
erros publicada no BOP núm.14, do 18.01.2001, e modificado por acordo plenario do 27.07.
2004, publicado no BOP núm. 227, do 30.09.2004.

Dada conta da proposta da Alcaldía e visto o informe de intervención, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen acorda:

1º) Aprobar a convocatoria para o ano 2004 das axudas e subvencións reguladas no regulamento
referenciado, que comprenderá as actuacións realizadas ou a realizar do 01.01.2004 ó
31.12.2004.
2º) Proceder a efectuar o anuncio da convocatoria mediante bando, e mediante publicación no
BOP e prensa local. De conformidade co previsto no Regulamento o prazo para presentar as
solicitudes será de trinta días naturais, a partir do seguinte ó da publicación da convocatoria no
BOP debéndose presentar no Rexistro Xeral do Concello en horas de oficina.
3º) Para o non previsto expresamente no regulamento e nesta convocatoria serán de aplicación
as normas incluídas da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións. A aprobación da
presente convocatoria queda sometida á condición suspensiva da comprobación formal de
existencia no presuposto de 2004 de créditos adecuados e suficientes para atender ás solicitudes
que se presenten. Consonte co anterior, non se poderá realizar acto algún que supoña directa ou
indirectamente compromiso municipal de transcendencia presupostaria en tanto non se cumpra
a condición suspensiva citada no apartado anterior. En ningún caso a presente convocatoria
xerará dereito algún a favor dos solicitantes mentres tanto non se dean as condicións
presupostarias, procedimentais e xurídicas de aplicación.
-. FORA DA ORDE DO DÍA.

Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos seis membros que legalmente compoñen a Xunta de Goberno Local,
acordouse a inclusión dos seguintes asuntos na orde do día:
1º) ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE, DO CONTRATO DAS OBRAS DE REFORMA DOS
CENTROS SOCIAIS DE OZA E RARIS.
Dada conta do expediente para a contratación da obra do concello de: REFORMA DOS
CENTROS SOCIAIS DE OZA E RARIS, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Luis
Ruibal Rodríguez nomeado ”Proxecto acondicionamento/acabados. Investimento en Centro
Social de Oza e Rarís para obras de acabados interiores e carpintería exterior” cun presuposto de
contrata de:125.489,65 euros, ive incluido, licitada por concurso con procedemento aberto,
tramitación urxente, en virtude de acordo da Xunta de Goberno Local do 05.10.2004, téndose
publicado o anuncio de licitación no B.O.P. núm: 243, do 21.10.2004 e no D.O.G. núm:202, do
18.10.2004; de conformidade coa proposta de adxudicación da Mesa de Contratación e do
informe técnico asinado polo arquitecto técnico municipal, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Adxudicar á empresa OBRAS Y EDIFICACIONES SEIXO, S.L. con CIF: B-36.290.963, a
execución do seguinte contrato de obras e polo prezo especificado, por considerar a súa
proposición conveniente para o concello mediante a aplicación dos criterios establecidos no
prego.
1) Obra: REFORMA DOS CENTROS SOCIAIS DE OZA E RARIS, prezo de adxudicación:
122.979,86 euros ( cento vintedous mil novecentos setenta e nove euros con oitenta e seis
céntimos de euro), ive incluido.
2º) Aproba-lo gasto da anualidade de 2004 con cargo á partida: 0.313.62200, do orzamento
vixente.
3º) Designar técnico director das obras ó Sr. Arquitecto autor do proxecto, D. Luis Ruibal
Rodríguez.

4º) Que se notifique o presente acordo ó adxudicatario para que proceda a presentar a fianza
definitiva para a execución do contrato, polo importe do 4% do prezo de adxudicación
(4.919,19 euros ) no prazo de sete días naturais seguintes ó da recepción da notificación deste
acordo, e logo de acreditado o cumprimento deste extremo facultar expresamente ó Sr. Alcalde
para a sinatura do contrato.
2º) CONTRATOS MENORES DE OBRAS.
2.1-. Visto o disposto nos art. 56 e 121 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Contratar polo sistema de contrato menor as obras da memoria valorada de:
Acondicionamento da parcela municipal anexa ó campo da festa de Reis, realizada polo
arquitecto técnico municipal e aprobada en Xunta de Goberno Local do 18.10.2004, polo prezo
de: 25.849,73 euros ive incluido, con Transportes y Maquinaria C.P. S.L., con cargo ó
presuposto vixente, debendo executarse as obras no ano 2004.
As obras serán pagadas previa presentación da correspondente factura dentro do ano 2004
debidamente conformada polo Concelleiro responsable da súa xestión Sr. Mata Iglesias.
2º) Que se notifique este acordo ó contratista para que proceda á execución da obra.
2.2-. Visto o disposto nos art. 56 e 121 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o presuposto presentado por Cefigal, S.L.de data 04.11.2004, para subsitución
caldeira vella averiada por caldeira de fundición nova en CPI A Ramallosa, por importe de:
7.752,06 euros, máis Ive, e contratar coa mencionada empresa a realización da obra, con cargo ó
presuposto vixente, debendo executarse as obras no ano 2004.
As obras serán pagadas previa presentación da correspondente factura dentro do ano 2004
debidamente conformada polo Concelleiro responsable da súa xestión Sr. Mata Iglesias.
2º) Que se notifique este acordo ó contratista para que proceda á execución da obra.
6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinte
horas e sete minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,
Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 22 DE NOVEMBRO DE 2004.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dezanove
horas do día 22 de novembro de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os señores
concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco
Martínez, co obxecto de realiza-la sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que
foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Manuel
Mata Iglesias, D. Juan B. Aller Suárez.
Non asiste: D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: Dª. Mónica Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DA SESIÓNS DO:
02.11.2004 E 08.11.2004.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda aprobar os mesmos coa seguinte corrección de erros:
No borrador da acta do 08.11.2004 na páxina 7 onde figura transcrito o punto 3.5, debe
suprimirse o mesmo, posto que segundo se explica pola Alcaldía só foi unha toma de
coñecemento pero non se tomou ningún acordo e por erro transcribiuse.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A Dª. YOLANDA PATIÑO MARIÑO e D. JACOBO GÓMEZ RAÑA, licenza para
rehabilitación dunha vivenda unifamiliar situada Solláns, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado pola arquitecta Dª. Mercedes Rosón Varela, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.

-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Contará coa autorización da Consellería de Cultura (Patrimonio).
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G1).
2) Uso: Vivenda e compatibles (art 27).
3) Altura permitida proxecto:Cumple.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.33 M2/M2.
5)Presuposto: 132.054,62 euros.
6) Técnico director: José Rey Rodríguez.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 303/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A Dª. MARÍA TERESA LÓPEZ FERREIRA e D. MANUEL IGNACIO MOSQUERA
FRANCISCO, licenza para reforma e ampliación dunha vivenda unifamiliar situada
Mouromorto, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. José Luis
Estévez Suárez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G1).
2) Uso: Vivenda e compatibles (art 27).
3) Altura permitida proxecto: 5.00 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.36 M2/M2.
5)Presuposto: 48.637,2 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 304/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

2.3. A D. MANUEL PÉREZ CAO, licenza para acondicionamento de local, destinado á actividade
de Bar, en Paraxó, parroquia de Luou, segundo proxecto técnico redactado polo arquitecto D.
Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente segundo informe do
expediente MA962A 2004/000904-1, de data 5 de novembro de 2004.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.4. A D. MARCOS PEREIRA LÓPEZ, en representación de MERFIOZA S.L., licenza para
acondicionar a edificación existente en Rivas, parroquia de Oza, para a actividade de
Restaurante, segundo proxecto técnico redactado por D. Alberto Escobar Molinero, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente segundo informe do
expediente MA962A 2004/000679-1, de data 11 de agosto de 2004, e ás condicións da
autorización da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, de datas 17 de xuño de
2004 e 18 de outubro de 2004.
-Contará con acceso rodado dende a vía pública, recomendando a ubicación de plazas de
aparcamento no recinto.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.5. A D. JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 200 m2, situada sobre a parcela nº 529 da parroquia de Oza, no lugar de Rivas,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectaran á estructura da
mesma.
-Contarán coa autorización previa de Patrimonio.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de D. JOSÉ TOUCEDA TÚÑEZ, NIF: 44.815.054-Z, con rexistro de entrada no
Concello núm. 2.278, de data 13.09.2004, solicitando licenza de apertura/instalación dunha
vivenda de turismo rural.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a apertura dunha
vivenda de turismo rural, que se pretende ubicar en Francos, parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Escrito de D. JOSÉ TOUCEDA TÚÑEZ, NIF: 44.815.054-Z, con rexistro de entrada no
Concello núm. 2.279, de data 13.09.2004, solicitando licenza de apertura/instalación dun
restaurante.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a apertura dun
restaurante, que se pretende ubicar en Francos, parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
3.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. MARCOS PEREIRA LÓPEZ, en representación
de MERFIOZA S.L., con CIF: B-27.302.355, para licenza de apertura /instalación dun
restaurante, en Rivas “Agro da Feira”, parroquia de Oza, e dada conta do dictame ambiental
emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, calificando dita
actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MARCOS PEREIRA LÓPEZ, en representación de MERFIOZA S.L., a licenza
provisional para apertura/instalación dun restaurante, condicionada a súa instalación ó
cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de
Medio Ambiente do 11.08.2004 (expediente núm. MA962A 2004/000679-1):
-.Deberá contar cunha fosa séptica homologada.
-.Deberá solicitar autorización para a captación de auga perante o Organismo Autónomo Augas
de Galicia, sempre que a captación supere os 7.000 m3 anuais e se utilicen no popio predio,
segundo o establecido no texto refundido da Lei de Augas (B.O.E. nº 176, 24/07/2001).

-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997, de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99, de 7 de maio (DOG, nº 100, de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 do 22/04/98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2/09/97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro, pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19/02/02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo; non poidendo comeza-lo exercicio da actividade ata que non sexa concedida a
licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición
certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade
das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.4.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. MANUEL PÉREZ CAO, con NIF:
33.281.315-Q, para licenza de apertura/instalación dun bar, en Paraxó, parroquia de Luou, e
dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MANUEL PÉREZ CAO, a licenza provisional para apertura/instalación dun
bar, condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co
dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente do 5.11.2004 (expediente núm. MA962A
2004/000904-1):
-.Os contidos no proxecto técnico e na memoria; non poidendo comeza-lo exercicio da
actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable que se
levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser
favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que
se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.5.- Escrito de Dª. MARÍA CARMEN MARTÍNEZ SUÁREZ, NIF: 33.264.201-Z, con rexistro de
entrada no Concello núm. 1.302, de data 01.06.2004, solicitando licenza de apertura dun
comercio minorista de materiais de construcción e complementos de baño (“Dolmen Baños”),
en Cacheiras, Edificio Dolmen, portal 1, baixo dereita.
Visto o informe sanitario, a certificación técnica de solidez e seguridade asinada polo arquitecto
técnico D. Manuel Vence, de 11 de xuño de 2004 e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen acorda conceder a licenza que se solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente respectivo
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.
3.6. Dada conta do escrito asinado por Dª. María del Carmen Touceda Conde, de data 9 de
novembro de 2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.046, no que expón que lle
arrendou a D. Carlos Castro González o establecemento dedicado a taberna (“Casa Touceda”),
situado en Vilares de Rúa de Francos, parroquia de Calo, polo que solicita o cambio de

titularidade da licenza de apertura que lle fora autorizada pola Comisión de Goberno, segundo
acordo de 15.09.1992, para pasar a nome de D. CARLOS CASTRO GONZÁLEZ; vistos os
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
3.7. Dada conta do escrito asinado por D. DIEGO CASTRO PÉREZ, de data 2 de novembro de
2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.120, no que solicita o cambio de titularidade
do establecemento dedicado a café-bar especial (“Trebol”), situado no lugar de Florida,
parroquia de Raris, que viña sendo explotado por D. Diego Pazos Calvo, segundo licenza de
cambio de titularidade que lle fora autorizada pola Comisión de Goberno, en sesión de 30 de
outubro de 2003; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1-. Escrito de D. Urbano Ouro Calvelo, de data 10.11.2004, con rexistro de entrada no
concello núm. 3163, do 17.11.2004, no que en resumo solicita unha copia da relación de
titulares afectados asi como o plano parcelario dos afectados pola obra da Autovía AG-59.
Resultando que por parte da Xunta de Galicia publicaronse as datas para o levantamento das
actas previas á ocupación dos bens afectados polas obras da autovía AG 59, alternativa á AC
841 (antiga C-541) e conexión coa rede de alta capacidade de Santiago de Compostela no DOG,
no BOP, nos xornais da maior ciculación da provincia e que incluso se publicou un bando por
esta Alcaldía informando ós veciños que a relación de titulares e planos parcelarios se atopa
exposta no taboleiro de edictos do concello.
Resultando que desde que se publicou a relación de titulares e planos é constante a presenza de
veciños nas dependencias do concello desde onde puntualmente se lles informa e se lles da
copia dos planos, sen que exista ningunha queixa.
Considerando que o lugar onde por lei teñen que estar expostos os documentos é no taboleiro de
edictos do concello, e considerando que os datos solicitados son públicos e coñecidos
suficientemente polos interesados, ós que en todo caso a Xunta de Galicia igualmente lles
remite de xeito individual escritos indicándolles o número de finca e o día no que se realizará a
acta previa correspondente, e considerando que a utilización de documentos oficiais fora das
dependencias públicas pode, no seu caso, ser fonte de conflictos por posibles erros, etc.
Considerando que o interesado non acredita a representación para actuar no nome da asociación,
e dirixe ó escrito a un funcionario do concello sen facultades para a resolución, a Xunta de

Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:

1º) Denegar a solicitude do interesado polos motivos expostos.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.2-.Escrito de D. Arturo Álvarez Rodríguez, en calidade de Director do C.E.I.P. dos Tilos, de
data 15.11.2004, con rexistro de entrada no concello núm. 3195, do 19.11.2004, no que expón
que a Dirección Xeral de Saúde Pública realizou o pasado día 12 de novembro unha inspección,
trasladando ó concello o resultado da mesma.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Comunicar ó interesado que se está procedendo a subsanar as pequenas deficiencias
detectadas na inspección.
4.3.- SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis membros
que legalmente a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a D. Benedicto Carrillo González, D.N.I.
33.202.849, para pintura, colocación de azulexo da cociña e realización da instalación eléctrica
en toda a casa, para que se poidan por en funcionamento os electrodomésticos solicitados á
Xunta de Galicia por emerxencia tramitada desde o Departamento de Servizos Sociais (neveira,
cociña e alacena).
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.4.- Escrito presentado por D. Fermín Bescansa Martínez, de data 25.10.2004, no que en
resumo solicita que o cartel da “Pasarela Mariola”, sobre o río Ulla sexa reposto á súa
ubicación.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis membros
que legalmente a compoñen acorda:
1º) Comunicar ó interesado que uha vez rematadas as obras da pasarela que se van levar a cabo,
se repoñerán os sinais onde diga “Pasarela Mariola”, como estaba antigamente.
4.5.- Escritos asinados por Dª. Nuria Sanz Santas, D. José Manuel Dosil Lago, D. Leonardo
Luís Barreiro Uzal, D.Carlos Vázquez García, D.ª Rosa Mª. Santos Blanco, D. José Ignacio
Soria Lafuente, D. Benito Manuel Cancelas Lemos, D. Vicente Pérez Sanda, D. Oscar Rego
López, Dª. Angeles Vázquez del Río, D. Juan Carlos Mouzo Scaglione, D.ª Lucía Calvo de la
Uz, Dª. Mercedes Claudia Gomes Vilella, Dª. María Isabel Brocos García, Dª: Carmen
Domínguez Quesada, Dª. Isabel Bandin Rosende, D.Vicente de la Fuente Lago, Dª. Maria José
Motellón Carrillo, e D. Jacobo Domínguez Alvarez, nos que expoñen que desde o inicio do
servizo de comedor no CEIP Os Tilos o 15 de setembro, se ven reclamando unha serie de
deficiencias graves nas instalacións, polo que se solicita o arranxo inmediato das deficiencias.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Poñer en coñecemento dos interesados que tal e como xa se manifestou polo representante
do concello no Consello Escolar dese centro en reunión do 26.06.2002, o concello non se fai
cargo do mantemento dos locais (limpeza, mobiliario) onde se atopa o comedor.
2º) Comunicar este acordo ós interesados para o seu coñecemento e efectos.

5º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
5.1. Dada conta do escrito da Excma. Deputación Provincial da Coruña, con rexistro de saída
número 8627, do 12.11.04, polo que se notifica ó concello a concesión das subvencións
seguintes:
- Obxecto da subvención: CAMPAÑA DEPORTIVA.
Importe da subvención: 7.988,76 Euros.
Orzamento subvencionado que se ha xustificar: 16.303,59 Euros.
- Obxecto da subvención: TROFEOS DE FÚTBOL.
Importe da subvención: 2.000,08 Euros.
Orzamento subvencionado que se ha xustificar: 2.500,10 Euros.
-Obxecto da subvención: PINTURA E ACONDICIONAMENTO PISTA POLIDEPORTIVA.
Importe da subvención: 5.002,11 Euros.
Orzamento subvencionado que se ha xustificar: 6.252,64 Euros.
- Obxecto da subvención: MATERIAL DEPORTIVO.
Importe da subvención: 2.001,90 Euros.
Orzamento subvencionado que se ha xustificar: 2.502,38 Euros.
- Obxecto da subvención: FESTAS DO CONCELLO.
Importe da subvención: 3.019,64 Euros.
Orzamento subvencionado que se ha xustificar: 3.774,55 Euros.
- Obxecto da subvención: CAMPAMENTO DE VERÁN.
Importe da subvención: 2.012,28 Euros.
Orzamento subvencionado que se ha xustificar: 2.794,83 Euros.
- Obxecto da subvención: EQUIPAMENTO CENTRO SOCIOCULTURAL.
Importe da subvención: 2.018,36 Euros.
Orzamento subvencionado que se ha xustificar: 2.522,95 Euros.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda
1º) Acepta-las mencionadas subvencións.
6º) INFORMES POLICIA LOCAL.
6.1. Dada conta do informe da policía local de data 01.11.04, con rexistro de saída número 198,
do 03.11.04, sobre a situación dunha persoa que ocupa os antigos vestiarios da piscina dos
Tilos.

Pola Alcaldía exponse que esta situación era descoñecida pola Alcaldía con anterioridade. A
Xunta de Goberno Local, por por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Solicitar informe dos Servizos Sociais municipais sobre as xestións realizadas con este señor
por parte dese departamento, e que informen sobre a posibilidade de xestionarlle un aloxamento

por parte da Xunta de Galicia, e que informen igualmente sobre as medidas a adoptar para un
desaloxo, que lle ocasione ó interesado os menores prexuizos posibles.
2º) Remitir ó expediente o Departamento de Servizos Sociais.
7º) CONTRATO MENOR DE OBRAS.
Visto o disposto nos art. 56 e 121 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de contratos das administracións públicas, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Contratar polo sistema de contrato menor as obras da memoria valorada de: Alumeado do
campo de fútbol en Calo, realizada polo enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez
e aprobada en Xunta de Goberno Local do 18.10.2004, polo prezo de: 30.004,13 euros ive
incluido, con Instalacións Eléctricas Manuel Fernandez, CIF: 33.251.072-H, con cargo ó
presuposto vixente, debendo executarse as obras no prazo de un mes.
As obras serán pagadas previa presentación da correspondente factura debidamente conformada
polo Concelleiro responsable da súa xestión.
2º) Que se notifique este acordo ó contratista para que proceda á execución da obra.
-. FORA DA ORDE DO DÍA.
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente compoñen a Xunta de
Goberno Local, acordouse a inclusión dos seguintes asuntos na orde do día:

1º) APROBACIÓN DE MEMORIAS VALORADAS.
Vistas as memorias valoradas que se atopan sobre a mesa seguidamente relacionadas, a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aprobar as seguintes memorias valoradas:
1.1-. Memoria valorada da obra de: Ampliación de saneamento e abastecemento (Tramo
Adrán-Carballal), asinada polo enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, cun
presuposto de contrata de: 27.294,10 euros, ive incluido.
1.2-. Memoria valorada da obra de: Ampliación de saneamento e abastecemento en Teo (Tramo
Carballal-Sau2), asinada polo enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, cun
presuposto de contrata de: 29.779,16 euros, ive incluido.
8º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa
sendo as vinte horas e trinta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto
e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de
abril.
O Alcalde,
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

O Secretario.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 22 DE DECEMBRO DE 2004.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as vinte
horas do día 22 de decembro de 2004, reuníronse en primeira convocatoria os señores
concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco
Martínez, co obxecto de realiza-la sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que
foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Manuel R.
Cajaraville Campos, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller Suárez.
Secretario: D. Luis Nieto Lago, adxunto á Secretaría.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO:
22.11.2004.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda prestar aprobación ó mesmo sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A D. CLAUDIO GARCÍA LUCES, en representación de INMOBILIARIA GALICIA 93 S.L.,
licenza para construcción dun edificio de dez vivendas en Balcaide, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Jesús Alvarez Florez, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material.
-O derrube da edificación executarase nas debidas condicións de seguridade, con presencia de
técnico director.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo proxecto presentado.
-As obras axustaranse á aliñación oficial aprobada nas NNSS.

-Aportará aval polo impote das obras de urbanización e da fonte pública.
-Deberá construir un vestíbulo independente segundo CPI 96, entre a escaleira do garaxe e as
zonas comúns.
-Trasladará a fonte pública ata a zona aprobada por Augas de Galicia, instalando tomas de auga
do manancial e da traida municipal. Construirá a fonte segundo anexo presentado e segundo as
condicións que indique a compañía adxudicataria de augas Aquagest.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: Vivendas adosadas.
3) Altura permitida proxecto: 7.00 M.
4) Volume/Edificabilidade: Cumple.
5)Presuposto: 639.005,3 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 308/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de VIVIENDAS TEO S.L., licenza para
construcción dunha vivenda unifamiliar en Lamas, finca nº 1300-2, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda unifamiliar.
3) Altura permitida proxecto: 6,77 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.249 M2/M2.
5)Presuposto: 91.870 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 309/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a

data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.3. A D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de VIVIENDAS TEO S.L., licenza para
construcción dunha vivenda unifamiliar en Lamas, finca nº 1300-3, parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda unifamiliar.
3) Altura permitida proxecto: 6,40 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.249 M2/M2.
5)Presuposto: 94.673 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 310/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.4. A Dª. VIVIANA CODESIDO LEBORAN, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Feros, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Luis Ruibal Rodríguez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de executar.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA- URBANO.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6,03 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0.26 M2/M2.
5)Presuposto: 102.450 euros.
6) Técnico director: Benigno Carballo Louzao.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 311/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a

data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.5. A D. MANUEL LÓPEZ DOPAZO, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Poboa, parroquia de Cacheiras, finca 10-B3, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Alfredo Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material das obras.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda unifamiliar.
3) Altura permitida proxecto: 6,03 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.24 M2/M2.
5)Presuposto: 135.060,36 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 312/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.6. A Dª. CRISTINA VARELA CREGO, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Rúa de Francos, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Miguel
Anxo Reimúndez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda unifamiliar.
3) Altura permitida proxecto: 4.93 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.25 M2/M2.
5)Presuposto: 83.523,21 euros.
6) Técnico director: José Antonio Martínez Fuentes.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.

9) Número de expediente: 313/04.

-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.7. A D. MANUEL SEGURA ORTEGA, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Galanas-Reborido, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Javier
Fernández Echeverria, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.79 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.24 M2/M2.
5)Presuposto: 118.100 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 314/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.8. A D. BERNARDINO FERNÁNDEZ GUERRA, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Reboredo, finca 17-1, parroquia de Bamonde, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Si a distancia ó cruceiro de Reboredo correspondente ó catalogo de Patrimonio- PHA-129, fose
inferior a 15 mts, tramitará previamente autorización da Consellería de Cultura.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 4.31 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.2082 M2/M2.
5)Presuposto: 83.650 euros.
6) Técnico director: --.

7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 315/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.9. A Dª. PURIFICACIÓN RIAL GALLEGO, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Fontenlo, parroquia de Teo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Alberto Iglesias Fungueiriño, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Realizará o cómputo de edificabilidade sobre a zona clasificada como NT.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 4.05 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/Cumple.
5)Presuposto: 103.400 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 316/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.10. A D. AURELIO MÁRQUEZ MORALES, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Balcaide, Cascandelo, finca nº 1394, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Hossein Keshaverz Manesh, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.

-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de executar.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA- URBANO.

2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6.15 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0.21 M2/M2.
5)Presuposto: 125.000 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 317/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.11. A Dª. MARÍA LUISA ALFONSO BELLAGONA, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Cobas, parcela C, parroquia de San Francisco de Asis – Os Tilos, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002, aportando aval de garantía.
-Urbanizará o fronte da finca, segundo memoria valorada presentada e segundo as condicións
dos servicios técnicos do Concello, instalando os servicios urbanísticos pendentes de executar,
segundo as directrices das compañías adxudicatarias do Concello.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.65 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.25 M2/M2.
5)Presuposto: 50.170 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 318/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.12. A Dª. MARÍA LUISA ALFONSO BELLAGONA, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Cobas, parcela D, parroquia de San Francisco de Asis – Os Tilos, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:

-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002, aportando aval de garantía.
-Urbanizará o fronte da finca, segundo memoria valorada presentada e segundo as condicións
dos servicios técnicos do Concello, instalando os servicios urbanísticos pendentes de executar,
segundo as directrices das compañías adxudicatarias do Concello.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 4.31 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.25 M2/M2.
5)Presuposto: 69.670 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 319/04.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.13. A D. FRANCISCO JAVIER MIRAS BEIROA, licenza para a modificación dunha vivenda
unifamiliar, consistente en construcción de sótano e modificacións de distribución, adaptandoa
ás condicións xenéricas da Lei 9/2002, en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. J. Morenas Aydillo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Manterá as condicións da licenza concedida inicialmente (Comisión de Goberno de data
2.04.01, nº 61/01, a nome de Dª María del Carmen Calviño Rodríguez).
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.14. A PROMOCIONES AS BARREIRAS S.L., licenza para construcción dun cerramento
segundo proxecto técnico redactado por D. Enrique Perol Rama, na finca de Penelas, parroquia
de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:

-Executarase de acordo co proxecto técnico presentado, utilizando materiais de acabado
segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m. e empregando materiais tradicionais do

medio rural onde se localicen, prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros
materiais de fábrica agás que sexan revestidos e pintados.
-Na zona de núcleo rural a altura máxima da zona opaca sera 90 centímetros no punto medio,
podendo acadar a altura de 1,30 metros na zona máis alta.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.15. A D. ANDRÉS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, licenza para construcción dun cerramento de
250 metros lineais, na finca nº 1254, situada en Raxó, parroquia de Cacheiras, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m (artigo 33.i).
-Na zona de núcleo rural a altura máxima da parte cega sera 90 centímetros e o resto con malla,
tela ou celosía.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.16. A D. JOSÉ FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, licenza para construcción dun cerramento de 20
metros lineais, na finca nº 1109, situada en Ameneiro, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m. (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.17. A D. MARÍA DEL CARMEN SALTEIRO GARAZO, licenza para obras de retellado da
cuberta da edificación de 72 m2, situada “Areeira” – Balcaide, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectaran á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.

-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.18. A D. JOSÉ CARLOS GÓMEZ RODRÍGUEZ, en nome da COMUNIDADE DE PROPIETARIOS
DO EDIFICIO U-17-B-1, na rúa do Carballo, Os Tilos, licenza para obras de restauración de
fachadas do edificio, segundo presuposto e estudio técnico presentado, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanísticas e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións.
-Cumpriranse toda-las condicións de seguridade da normativa vixente, con presencia de técnico
responsable en seguridade.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.19. A D. JOSÉ ANTONIO CORRAL SOUSA, licenza para obras de pintado de fachadas e
reparación de terraza, no lugar de Pedreira, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.20. A GAS GALICIA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DEL GAS, S.A., licenza para
canalización en polietileno para subministro de gas na estrada Milladoiro-Vilar de Calo, de 650

m PE 160 SDR 17,6 MPB, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Contará coa autorización da Consellería de Industria.
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.
-Aportará aval polo importe de 4.000 euros para reposición de pavimentos.
-O calibre e características técnicas do proxecto será aprobada pola Consellería de Industria.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.21. A D. ANTONIO PERNAS ROSENDE, licenza para obras de instalación de bolardos no
fronte do acceso ó local público en Pontevea, parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Instalarase segundo as condicións do informe da Consellería de Política Territorial O.P. e
Vivenda, expediente: OT206B 2004/109, do 9 de decembro de 2004, baixo as indicacións da
policía local do Concello.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.22. A Dª. ROSA Mª PEROL BARREIRO, licenza para segregación da finca nº 1140 (2 parcelas)
do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situada en Pedrouso, segundo
proxecto redactado polo técnico D. Juan Carlos Picáns Villar, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
2.23. A D. FRANCISCO OTERO MÉNDEZ, en nome de ESTRONOR S.L., licenza para segregación
da finca nº 401 e 402 (4 parcelas) do plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo,
situada en Solláns, segundo proxecto redactado polos técnicos D. Francisco Otero Méndez e D.
Felipe Brandariz Cañas, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
2.24. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, licenza para segregación da finca nº 629 (5 parcelas)
do plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, situada en Aido, segundo proxecto
redactado polo técnico D. Antonio I. González Gil, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, quedando gravadas as fincas coa
carga que figura nas escrituras do Rexistro da Propiedade, segundo plano orixinal da
concentración parcelaria da parroquia de Luou, para a finca nº 629.
2.25. A D. MANUEL PORTO CAO, licenza para segregación da finca nº 199 (7 parcelas) do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Raris, situada en Fornelos, segundo proxecto
redactado polo técnico D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
2.26. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
2.26. Escrito asinado por HNOS LAGO RÍOS S.L., de data 19 de novembro de 2004, con rexistro
de entrada no Concello núm. 3.188, no que solicita licencia de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda conceder a HNOS LAGO RÍOS S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN,
para a edificación destinada a catro vivendas unifamiliares que forman parte da licenza 66/03 do
13/05/2003, en Feros, parroquia de Cacheiras.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3º) LICENZAS DE APERTURA.

3.1.- Escrito de D. MIGUEL RODRÍGUEZ SECO, NIF: 10.186.438-Z, con rexistro de entrada no
Concello núm. 3.124, de data 16.11.2004, solicitando licenza de apertura dunha oficina de
publicidade, deseño gráfico, etc, en Os Verxeles, nº 92, parroquia de Oza.
Visto o informe sanitario, a certificación técnica de solidez e seguridade asinada polos
arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla Montaña, de 9 de novembro de
2004 e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen acorda conceder a licenza
que se solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente respectivo
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.
3.2. Dada conta do escrito asinado por D. JOSÉ AGUSTIN SANTISO MIRAMONTES, como
administrador da sociedade limitada FOGAR DO SANTISO, de data 2 de decembro de 2004, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3.383, no que solicita o cambio de titularidade do
establecemento dedicado a bar merendeiro, situado no lugar de Trasellas, parroquia de Luou,
que viña sendo explotado por Dª. Manuela Miramontes Noya, segundo licenza que lle fora
autorizada pola Comisión de Goberno, en sesión de 14 de maio de 1996, pasando a nome de
FOGAR DO SANTISO, S.L.; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
4º) INFORME SERVIZOS SOCIAIS.
Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais do concello, a petición da
Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 22.11.2004, e relativo á situación dunha persoa
que ocupa os antigos vestiarios da piscina dos Tilos, no que se propón o ingreso desta persoa
nunha vivenda comunitaria dos Tilos, dentro do apartado “Aloxamento Alternativo” do Plan
Concertado de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Apoiar a dita proposta de ingreso nunha vivenda comunitaria dos Tilos.
2º) Devolver o expediente ó departamento de Servizos Sociais para a súa xestión e seguimento.
5º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
5.1. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.

Dada conta do escrito asinado por D. JOSE LUIS VIDAL LAIÑO, DNI 76.445.663B, en
representación da empresa CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L., con rexistro de entrada número
3473, de 15.12.2004, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que, mediante aval da
entidade Banco Español de Crédito S.A., ten depositada polo importe de 1202,02 Euros, como
garantía definitiva da obra de: CENTRO SOCIOCULTURAL DA 3ª IDADE, PARCIAL III.
ULTIMA FASE ; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, considerando que transcurriu o prazo de garantía dun ano e non se ten nada que
reclamar ó contratista por mor da execución das obras, acorda:

1º) Autoriza-la cancelación das fianza definitiva referenciada.
2º) Que se remitan os orixinais da mesma debidamente dilixenciados ó contratista para que
proceda á cancelación da fianza
5.2. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación
obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda :
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Cayetano Martínez González,
DNI. 33.163.644J, posto que segundo o informe do Equipo de Valoración de Minusvalideces da
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, o interesado presenta
dificultades graves de mobilidade que lle impidan a utilización do transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
5.3. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación
obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda :
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª. Benedicta Mosquera Liñares,
DNI. 33.070.046W, posto que segundo o informe do Equipo de Valoración de Minusvalideces
da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, a interesada presenta
dificultades graves de mobilidade que lle impidan a utilización do transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de Servizos
Sociais.
5.4. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación
obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda :
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Santiago Varela Manteca,
DNI. 33.177.478R, posto que segundo o informe do Equipo de Valoración de Minusvalideces
da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, o interesado presenta
dificultades graves de mobilidade que lle impidan a utilización do transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
5.5. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Adriana Sanz Marín, N.I.E.
X-5471495W, para a compra de dous libros para as súas fillas, por un importe total de 50 Euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
5.6. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,

a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª María Ramona Sampedro Vidal, D.N.I.
76.896.688Z, para o remate do pago da débeda contraída para o pago de alugueiro do piso, auga
e gas dos últimos meses, que ascende á cantidade total de 1378,18 Euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
5.7. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a D. Manuel Gómez Becerra, D.N.I.
45.907.332E, para o pago das débedas pendentes, e tres meses a maiores de alugueiro, mentras
non se produza un cambio nos seus ingresos.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
5.8. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Purificación Lucila Pazos Vento, D.N.I.
33.237.920E, para o pago da excursión do seu fillo co IES de Cacheiras, por un importe de 351
Euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
5.9. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe emitido polo Departamento
de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda no
fogar a Dª. Mercedes Salgado Rivadulla, D.N.I. nº: 33.202.893R, non debendo aportar a
solicitante ningunha cantidade para o citado fin.

5.10. Escrito asinado polos pais dos alumnos do C.R.A. do Aido, con rexistro de entrada
número 3264, de data 26.11.04, no que en resumo expoñen que un can perigoso estivo
merodeando o colexio o día 23 de novembro, solicitando que o concello arbitre algún tipo de
solución, e tamén solicitan unha serie de melloras no colexio. A Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Comunicar ós interesados que se tomarán medidas nun e noutro extremo.
5.11. Escrito asinado por Dª Mª Encarnación Para Lloret, en calidade de directora do Colexio
Rural Agrupado de Teo, de data 29.11.04, con número de rexistro de entrada 3360 e data

03.12.04, no que comunica a necesidade duns arranxos nas escolas de Reis, Raxó e Bamonde. A
Xunta de Goberno Local dase por enterada.
6º) APROBACION DE PRESUPOSTOS.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda deixar este punto sobre a mesa para unha posterior sesión.
7º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
7.1. Dada conta da Resolución da Alcaldía número 0118, que transcrita di:
”Visto o artigo 6.2.1 do Regulamento para a concesión de axudas e subvencións municipais e
vista a solicitude formulada por Dª María Dolores Ramberde Sexto, con DNI número
33.235.623, do departamento de Educación Física do Instituto de Educación Secundaria do
Concello de Teo, (Rex. Entrada nº 3.070, de 12-11-04), para que se conceda pola Alcaldía unha
axuda a fondo perdido para o viaxe dos alumnos de 3º de ESO a Andorra, para coñecer e
practicar o deporte do esquí,
RESOLVO:
1º.- Conceder ó departamento de Educación Física do IES de Teo unha subvención por
importe de CINCOCENTOS VINTE EUROS, (520,00 € ), para contribuír ós gastos do viaxe a
Andorra dos alumnos de 3º de ESO, segundo o solicitado. Esta subvención irá con cargo á
partida orzamentaria 422.48900, suxeita ó cumprimento das condicións establecidas no
regulamento de axudas e subvencións en canto á xustificación dos gastos realizados.
Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que celebre.
A Xunta de Goberno Local queda enterada.
7.2. Dada conta da Resolución da Alcaldía número 0119, que transcrita di:
“Visto o artigo 6.2.1 do Regulamento para a concesión de axudas e subvencións municipais e
vista as solicitude formulada por Dª Encarnación Para Lloret, directora do Colexio Rural
Agrupado de Teo, (Solláns-Calo),(Rex. Entrada nº 3.130, de 16-11-04), para que se conceda
pola Alcaldía unha axuda a fondo perdido para a realización de actividades didácticas en
Santiago e A Estrada,
RESOLVO:
1º.- Conceder unha subvención por importe de MIL VINTESETE EUROS CON VINTE
CÉNTIMOS, (1.027,20 €), para facer fronte ós gastos de transporte dos alumnos do CRA ás
actividades que se indican na solicitude:
- Exposición en Santiago de Compostela “A Muller Xigante”
- Obra de Teatro en A Estrada “As laranxas máis laranxas de todas as laranxas”
Esta subvención irá con cargo á partida orzamentaria 422.48900, suxeita ó cumprimento das
condicións establecidas no regulamento de axudas e subvencións en canto á xustificación dos
gastos realizados.
Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que celebre.”.
A Xunta de Goberno Local queda enterada.
7.3. Dada conta da Resolución da Alcaldía número 0128, que transcrita di:

“ Vistas as solicitudes presentadas ara a concesión de becas de estudios para o curso 2004-2005,
e de conformidade coas atribucións desta Alcaldía, RESOLVO:
Primeiro: conceder as seguintes becas e polos importes que se reflicte no seguinte cadro:
TIPO E Nº
A-147
B-259
C-249
D-70
TOTAL

IMPORTE UNITARIO
110
125
220
50

Relación nominal de beneficiarios do tipo A:
NOMBRE
ADRIO NIETO, SANTIAGO
ALONSO NUÑEZ, MARIA
AMENAL PARADA, IRIA
ANDRADE GARCIA, SANTIAGO
BAO PICALLOS, PAULA
BARREIRO COPPOLA, ALEXANDRE
BARROS CARRERA, MARIA
BAUTIS BALSEIRO, ALICIA
BERNARDEZ BRAÑA, ANDRE
BERNARDEZ BRAÑA, MARIA
BLANCO FRAMIL, ALEJO
BLANCO PEÑA, DAVID
BLANCO POSTIGO, DAVID
BLANCO SANDEZ, ZAIRA
BOGA TORRES, ADRIAN
BOTANA CAMPAÑA, BRAIS
BREA FONTANS, PABLO
CAMPOS FUENTES, NOELIA
CAMPOS GOMEZ, MARIA LUJAN
CAO ARCOS, INES
CARBALLO MELLA, SAMANTA
CARBIA MOSQUERA, VICTOR JOSE
CARBIA VAZQUEZ, ANDREA
CASAL ALONSO, ALBERTO
CASTILLO CREGO, ANDRES
CASTIÑEIRAS BARREIRO, PAULA
CASTRO CARBALLAL, IVAN
CASTRO LUEIRO, ALEJANDRO
CEBEIRO CABO, TOMAS
CERUELO BARREIRO, LUA
CONDE DOCE, NEREA
CONDE PEREIRA, PABLO
CORTIZO GARCIA, MARTA
COUSO VIANA, ANTON
CUTRIN BRAÑA, JUDITH
DEVESA REY, JENNIFER MARIA
DOBALO CASTRO, MARCOS
DOMINGUEZ BLANCO, TANIA
DOMINGUEZ FERREIRO, JOSE M.
DOMINGUEZ PEREIRA, ANXO
DOSIL LAGO, ADRIAN

TOTAL
16.170 €
32.375 €
54.780 €
3.500 €
106.825 €

ESPIÑEIRA GOMEZ, LARA
FERNANDEZ ALVAREZ, RAUL
FERNANDEZ MENDEZ, ADRIAN
FERNANDEZ SUAREZ, JAIRO
FERREIRA BOQUETE, JAIRO
FERREIRA BOQUETE, PAULA
FERREIRA MOSQUERA, TANIA MARIA
FERRO LANDEIRA, ESTER
FERRO OLIVEIRA, BRAIS
FREIRE FERNANDEZ, MARTA
FUENTES SANIN, RUBEN
GARABOA GOMEZ, ALBA
GARCIA AMADO, NOA
GARCIA DURAN, ALBA Mª
GARCIA DURAN, REBECA
GARCIA DURAN, RUBEN
GARCIA DURAN, SONIA
GARCIA LOPEZ, OSCAR
GARCIA PAZ, LIDIA
GERPE FUENTES, MALENA
GOLMAR VARELA, AARON JOSE
GONZALEZ CASAS, NEREA
GONZALEZ FERNANDEZ, ANA
IGLESIAS DE LA FUETE, VICTORIA
IGLESIAS MANTEIGA, RAQUEL
IGLESIAS MORE, LORENZO
JAMARDO GONZALEZ, RODRIGO
JORGE TARRIO, ESTELA
LAPIDO PAZOS, ADRIAN
LAREO PARADA, LAURA
LEAL SANDEZ, ANDREZ
LOBATO RIOS, SILVIA
LORENZO PIÑEIRO, ALEXANDRA
LOSADA MOURE, PABLO
LUEIRO GARCIA, ROCIO
MAREQUE FONTAO, DAVID
MAREQUE FONTAO, DIEGO
MARQUEZ MENDEZ, ADOLFO
MARTINEZ BLANCO, AGUSTINA
MATALOBOS CARBALLO, MARIA
MELLA VARELA, DIEGO
MENDEZ SORDO, LUCIA
MILLAN FERNANDEZ, LUDMILA
MILLAN NOGUEIRA, ALEJANDRA
MOLINA ESCOBAR, JULIANA
NAVEIRA PEREIRO, NATALIA
NOVO SANMIGUEL, AITANA
OTERO AGEITOS, JULIA
OTERO MATO, AINHOA
PAMPIN TOLDERLUND, GONZALO
PENIDO VAZQUEZ, IRENE
PEREIRO FERNANDEZ, IAGO
PEREZ BARCALA, ALBA
PEREZ BARCALA, RUBEN
PEREZ CARAMES, PABLO
PEREZ GERPE, NEREA
PEREZ TEJO, NOELIA
PORTO BREA, PABLO

RECOUSO PEDREIRA, AARON
REQUEIJO AYUDE, IRIA
REY BARREIRO, NICOLAS
RIAL SEIJO, ALEJANDRO
RIVEIRO RODRIGUEZ, IAGO
RODRIGUEZ DOURADO, CAROLINA
RODRIGUEZ GARABAL, TAMARA
RODRIGUEZ GARABAL, TANIA
RODRIGUEZ GOMEZ, ELOY
ROSENDE LIÑARES, CRISTINA
ROSENDE PATIÑO, JHONATHAN
ROSILLO BORJA, MARCOS
SANCHEZ GOMEZ, LUCIA
SANGIAO TOJO, MARTIN
SANIN SANCHEZ, DANIEL
SANTOS MIGUEZ, DAVID
SANTOS VEIGA, XAVIER
SAYANS LUEIRO, ANDREA
SEOANE MIRAS, SONIA
SEOANE MOSQUERA, MARTIN
SILVALDE BLANCO, GONZALO
SISTO FONTANS, MANUEL
SONEIRA PEREZ, SANDRA Mª
SUAREZ FERNANDEZ, DANIEL
SUAREZ FERNANDEZ, LUIS
TABOADA IGLESIAS, PEDRO
TARRIO GONZALEZ, CRISTINA
TECCE ESQUIVEL, OHIANA
TRIGO ROSON, CATALINA
TRIGO ROSON, INES
TRIÑANES MARTINEZ, RICARDO
VAAMONDE MOSQUERA, SERGIO
VALDES SOBREDO, JULIAN
VARELA HERNANDEZ, ANXO
VARELA HERNANDEZ, LARA
VAZQUEZ SANTOS, INES
VAZQUEZ VIDAL, AITANA
VENCE COYA, MYRIAM
VIEIRO SANDE, RUBEN
VIGO LOPEZ, MARTIN
VILA CARDAMA, DANIEL
VILA MOSQUERA, Mª GUADALUPE
VILA NIEVES, JAVIER
VILAR TOUBES, MARTIN
VILLAGRAN POIRRIER, SOFIA
VILLAR MELLA, LAURA
VILLAVERDE SANCHEZ, RUBEN
VIÑO LOUREIRO, ALEJANDRO

Relación nominal de beneficiarios do tipo B:
NOMBRE
CESPON SISTO, DANIEL
ROSILLO BORJA, ISABEL
REY SEGADE, ALBA
REY SEGADE, RAQUEL
VAZQUEZ SANCHEZ, MARIO
FERRADAS RODRIGUEZ, PABLO
VARELA BROCOS, MARIA JOSE

VARELA BROCOS, SANTIAGO
CASTRO CARBALLAL, LORENA
RAHHOU BENYOUNES
RAHHOU YAHYA
IGLESIAS BLANCO, XOSE
GUILLERME
GONZALEZ BLANCO, IVET
CASTRO ATANES, ANA
CASTRO ATANES, RAMON
PENIDO VAZQUEZ, ISABEL
SILVALDE GUERRA, ALVARO
IGLESIAS CIMADEVILA, SONIA
IGLESIAS CIMADEVIAL, SANDRA
MIGUEZ MARTINEZ, BEATRIZ
CERUELO BARREIRO, AMARO
CASTRO ALONSO, AINHOA
VAAMONDE CALVIÑO, EDURARDO
CASTRO AUTRAN, IVAN
FERREIRO PAZ, ADRIAN
FERREIRO PAZ, LORENZO
FERNANDEZ ALVAREZ, JAVIER
CEBEIRO CABO, YESSICA
FANDIÑO CARRIL, ESTHER
FANDIÑO CARRIL, SUSANA
CACERES MOUDALEL, AIME VALENT.
CACERES MOUDALEL, VANESSA P.
CARRASCO VIEITES, TAMARA
SOLED.
CARRASCO VIEITES, ROCIO ALEX.
LOSADA MOURE, LAURA
PEON ELIAS, JOSE RAMON
SILVEIRA SANZ, LUCAS FEDERICO
PORTO BREA, ROCIO
DOMINGUEZ BLANCO, PATRICIA
PEREZ ALBOR, SANTIAGO
PARDAL VIÑO, LETICIA
CARBALLO MELLA, CRISTIAN
AMADO VILA, ALEJANDRO
AMADO VILA, ADRIAN
SAMPAIO VALLADARES, BEATRIZ
MORON BANDIN, ALEJANDRO
NUÑEZ BALADO,SANDRA
CORTIZO GARCIA, FRANCISCO
CORTIZO GARCIA, JUAN CARLOS
PAZOS MERA, FABIAN
DA TORRE CARRO, NAZARET
PITE MAGDALENA, OMAYRA
PITE MAGDALENA, GABRIEL
LUEIRO GARCIA, DAVID
IGLESIAS CABANAS, NATIVIDAD
CAO PASCUAL, RODRIGO
RECOUSO PEDREIRA, NURIA
RECOUSO PEDREIRA, MINIA
VAZQUEZ FILGUEIRA, LAURA
VAZQUEZ FILGUEIRA, JOSE MANUEL
BARREIRO FABEIRO, HUGO
CAAMAÑO FERNANDEZ, INES
CAAMAÑO FERNANDEZ, CLARA

LOBATO RIOS, ANA BELEN
VEJO CARBALLEDA, KEVIN
GONZALEZ CASAS, BALDUINO
FERNANDEZ GARCIA, SUSANA
FERREIRA MOSQUERA, ALVARO
AMENAL PARADA, ANTIA
PEREZ GARCIA, NURIA
GARCIA LOPEZ, YOLANDA
SOTO SIXTO, ANGELA
GOMEZ QUINTERO, BRAYAN
GARCIA NOGAREDA, RAUL
IGLESIAS VILELA, ANTONIO
BAUTIS BALSEIRO, ALEJANDRO
MENDEZ SORDO, DAVID
SANIN SANCHEZ, LORENA
VIGO LOPEZ, TANIA
PAMPIN TOLDERLUND, JUAN
IGNACIO
LEAL MOSQUERA, LAURA
LEAL MOSQUERA, JOSE
CAO ARCOS, JAVIER
OJEA SALGUEIRO, ADRIAN
MELLA PEROL, CARLOS
MELLA PEROL, NOELIA
IGLESIAS MORE, ELENA
LOPEZ SANCHEZ, MIRIAM
SILVA GONZALEZ, BRAIS
SILVA GONZALEZ, ALIJANDRO
BLANCO GUZMAN, ANDREA
BLANCO GUZMAN, BORJA
MOURELLE BLANCO, MICAELA L.
FERNANDEZ SUAREZ, SHEILA
CARRILLO ARDIONS, SALOME
SANIN SEOANE, MARIO
SANIN SEOANE, MARTINA
BLANCO UZAL, CARLOS
FERNANDEZ BARRUL, ALBA
FERNANDEZ BARRUL, VICTORIA
FIUZA VIÑO, SONIA Mª
LOPEZ SEIJAS, JORGE
REGUEIRO BLANCO, JOSE MANUEL
VIEITES NOGUEIRA, ARANCHA
CALVIÑO GONZALEZ, CHRISTIAN
SUAREZ CARDOSO, LUCIA
MAÑOSO SIERRA, CARLOS
SANTOS GONZALEZ, JAVIER
DOMINGUEZ PEREIRA, MIGUEL
SANCHEZ DOMINGUEZ, ANDREA
SANCHEZ DOMINGUEZ, RUBEN
DOMINGUEZ AMENAL, ADRIAN
DOMINGUEZ AMENAL, EVA MARIA
MAREQUE FONTAO, JORGE
FERNANDEZ FRANQUEIRO, IRIA
FERNANDEZ FRANQUEIRO, BEATRIZ
SALMONTE RIVADULLA, ENRIQUE
VIÑO LOUREIRO, CARLOS
MOREIRA LOUREIRO, ANGEL M.
FERNANDEZ DUVAL, LUCIA

LAREO CAMIÑA, NOELIA
MATALOBOS CARBALLO,
CATHERINE
REBOLO GOMEZ, ADRIAN
FERRON LEA, DARIO
FERRON LEA, DAVID
COSTA LARRAURI, LUIS FERNANDO
TEJO BLANCO, SANDRA
SAAVEDRA VAZQUEZ, ALBERTO
CELI IGLESIAS, FLORIAN
SUAREZ ALVAREZ, MENCIA
FERRO SANTOS, DIEGO
MOSQUERA BUELA, LAURA
MIRAS CARBALLAL, RUBEN
ROSENDE MARTINEZ, ANTIA
ROSENDE MARTINEZ, ALEJANDRO
ANDRADE GARCIA, NOELIA
GARCIA SALGADO, ALEJANDRO
SUAREZ LUEIRO, LORENA
SUAREZ LUEIRO, CHRISTIAN
MOSQUERA AMEIJEIRAS, JAVIER
PEREIRA ESPASANDIN, NURIA
CALVO FREIRE, ALBA MARIA
RIVADULLA MALLO, MARIA IRENE
LOPEZ GOMEZ, NEREZ
VARELA MUNIN, SOFIA
TARRIO FERRO, LUCIA
SENIN ORTIGUEIRA, OSCAR
SENIN ORTIGUEIRA, TANIA
PELETEIRO ABEAL, BERENGUELA
PELETEIRO ABEAL, ALVARO
VAZQUEZ CASTRO, UXIA
VAZQUEZ REY, OLAIA
IGLESIAS PORTELA, JAVIER
CIMIANO DIAZ, FRANCISCO
PARDO PEROL, JUAN MANUEL
GONZALEZ FERNANDEZ,
ALEJANDRO
MUIÑOS ALVAREZ, RODRIGO
MAHIA PAZ, JORGE
CONDE PARAJO, MARCIAL
VILLAGRAN POIRRIER, CARALINA
SANCHEZ GOMEZ, SIMON
DE CAL MARQUES, ALEJANDRO
DE CAL MARQUES, FERNANDO
DE CAL MARQUES, ENRIQUE
SOUTO GAÑETE, DARIO
FERNANDEZ NAVARRO, SAMUEL
REGUEIRA CASTRO, BELEN
VIEIRO SANDE, MARTA
LAREO PARADA, ADRIAN
VILAR TOUBES, LUCIA
VAZQUEZ PEROL, ANDREA
VAZQUEZ PEROL, MARCOS
FERNANDEZ EVANS, CHRISTIAN
VALDES SOBREDO, LAURA
FERNANDEZ MENDEZ, SERGIO
MENDEZ NEIRA, FRANCISCO J.

MARQUEZ MENDEZ, MANUEL
MARQUEZ MENDEZ, MARCELINO
MAROÑO GARCIA, LAURA
TRIGO ROSON, ELENA
TRIGO ROSON, SUSANA
NAVEIRA PEREIRO, ANIBAL
LOPEZ SANTIAGO, Mª HELENA
VAZQUEZ SOUTO, ELENA
GIRALDO VAZQUEZ, YAGO
FERNANDEZ SEGADE, ALEJANDRO
CASTILLO CREGO, NICOLAS
GOMEZ DA SILVA, ANDREA
MILLAN FERNANDEZ, GUADALUPE
FERRON GARCIA, ALBA
DOMINGUEZ PAZOS, ALBA
GOMEZ CARBALLO, CARLA C.
REY DONO, FELIX
REY DONO, MARTINA
COUSO VIANA, ANA
COUSO VIANA, SABELA
IGLESIAS PADERNE, ALBERTO
CASTRO SANTOS, IGNACIO
CASTAÑO RODRIGUEZ, JENNYFER
CASTAÑO RODRIGUEZ, NEREA Mª
GARABAL MIRAMONTES,
ALEJANDRO
ESTEVEZ SOTO, ADRIAN
VILAR BEIRAS, ANXO
NIEVES BRIZUELA, ALVARO
BREA FONTANS, RUBEN
DONO LISTE, ISMAEL
DONO LISTE, UXIA
MARQUEZ NEIRA, YESSICA
PAZOS LOPEZ, ANGEL
LOPEZ SANCHEZ, PAULA
DOMINGUEZ PAIS, PABLO
DOMINGUEZ PAIS, LAURA
BLANCO ABEIJON, ANTIA
GARCIA CEA, IVAN
GARCIA CEA, RAUL
FERNANDEZ PAMPIN, AINOA
AMENAL LOPEZ, ENRIQUE
BLANCO MOUGAN, ANA BELEN
BOO DUARTE, ALEJANDRO
GONZALEZ BUSTABAD, NATALIA
FREIRE NANDE, NOELIA
GOMEZ ARCA, DAVID
GOMEZ ARCA, KEVIN
SECO FRAMIL, MARIA JOSE
PEÑA OTERO, ESTEFANIA
RODRIGUEZ GARABAL, JENNIFER
ALONSO NUÑEZ, BARBARA
ALONSO NUÑEZ, EDUARDO
ALONSO NUÑEZ, PEDRO
ALONSO NUÑEZ, NICOLAS
FIGUEIRAS RIVADAS, PAULA
MOLINA ESCOBAR, ANDRES
LENCE RIVEIRO, DIEGO MANUEL

RODRIGUEZ ACOSTA, ANTONELLA
VAZQUEZ CASTIÑEIRAS, NOELIA
FERNANDEZ SUAREZ, JOSE
LOPEZ PEREIRA, RUBEN
ROSENDE PATIÑO, ANTIA
GARCIA COUSO, RAQUEL
BARREIRO MOSQUERA, JESUS
TEPLITZKY, IAN JOSE
TEPLITZKY, MIRANDA ALEXIA
FANDIÑO BARREIRO, LAURA
MARTINEZ CARREIRA, ESTEFANIA
BREA SAMPEDRO, MANUEL
BREA SAMPEDRO, MARIA ROSARIO
GOMEZ MUÑIZ, MIGUEL
JORGE FERRO, BORJA
SOLOVEY NEIRA, NADIA
MOTA PRIETO, BRAIS
GARCIA PEREZ, ANXELA
TEO SANCHEZ, JOSE MANUEL
VILA MOSQUERA, Mª BARBARA
CARAMAZANA LOPEZ, PAULA
TARRIO MOURIÑO, MARTA
PEREZ GERPE, MIRIAM
GONZALEZ JORGE, DANIEL
CODESIDO LUEIRO, MIGUEL
RODRIGUEZ PARAMOS, PATRICIA

Relación nominal de beneficiarios do tipo C:
NOMBRE
BOTANA PAZOS, JAVIER
ARES BREA, GONZALO
RIVEIRO IGLESIAS, ALBERTO
SAA DAPARTE, JOSE MARIA
SAA DAPARTE, JOSE MANUEL
SAA DAPARTE, INES
CARBIA MOSQUERA, NOELIA
RAHHOU FATIMA
GONZALEZ BLANCO, NESTOR
IGLESIAS CALVIÑO, ALEJANDRO
CARBALLO FERNANDEZ, MELISSA
FUENTES SANIN, MARCOS
IGLESIAS CIMADEVILA, SOFIA
MIGUEZ MARTINEZ, PAULA
FERREIRO PAZ, YOLANDA
FERNANDEZ ALVAREZ, DAVID
MOUDALEL ALBERT, VIOLETA
NEIRA DONO, LUCIA
ELIAS CASTIÑEIRAS, YOLANDA
REBOLO BREA, DANIEL
GARCIA PAZ, TANIA
PEREZ ALBOR, SILVIA
NUÑEZ BALADO, VICTOR
DA TORRE CARRO, ALEJANDRO
DA TORRE CARRO, MIRIAM
DA TORRE CARRO, ARAM
VILA CARDAMA, NURIA
VILA NIEVES, JUAN CARLOS
IGLESIAS CABANAS, OSCAR

IGLESIAS CABANAS, JORGE
LEORZA TUBIO, TANIA
GOMEZ CAJARAVILLE, VANESA
SANTOS VEIGA, TATIANA
LOPEZ PEROL, ADRIANA
BARREIRO FABEIRO, SANDRA
CAAMAÑO FERNANDEZ,EVA
VEJO CARBALLEDA, IVAN
FERNANDEZ GARCIA, MARTA
FERNANDEZ GARCIA, ENRIQUE
PEREZ GARCIA, SERGIO
GARCIA LOPEZ, ANA ALICIA
DUARTE TALLON, MIGUEL
BUSTELO SILVA, MARIA MERCEDES
BUSTELO SILVA, GONZALO
RICO GOMEZ, NADIA LIZETH
GARCIA NOGAREDA, MANUEL
DOMINGUEZ DUBRA, JOSE
DEIRA NOYA, CARLA
VAAMONDE MOSQUERA, DAVID
SANCHEZ LAMAS, MIGUEL ANGEL
GOMEZ MEJUTO, LUIS MIGUEL
BREA OTERO, OSCAR
MOURE PASCUAL, CRISTINA
CONDE PEREIRA, ALBA
LOPEZ GALLEGO, Mª GUADALUPE
VALES FERREIRA, OSCAR
PLACENTE MOURELLE, GABRIEL H.
SIXTO BLANCO, ROBERTO
SIXTO BLANCO, ANTONIO
LOPEZ GALLEGO, Mª MERCEDES
LOPEZ GALLEGO, Mª DEL SOCORRO
GARCIA ABRALDES, OSCAR
TABOADA IGLESIAS, ANXELA
QUEIRO LORENZO, JOSEFINA
NIETO MARIN, CINDY MARCELA
GONZALEZ OLIVEIRA, RUBEN
PACHECO IGLESIAS, FERNANDO
PACHECO IGLESIAS, NATALIA
SANTOS GONZALEZ, FRANCISCO
LEIVA GOMEZ, JENCY DIGNORY
FERNANDEZ FRANQUEIRO, MIGUEL
SEOANE MOSQUERA, RUBEN
MOREIRA LOUREIRO, DANIEL
PACHECO FERRO, ALEJANDRO
ISORNA PORTO, JUAN MARIA
ISORNA PORTO, MARIA JESUS
ISORNA PORTO, PAULA
ISORNA PORTO, JACOBO
ISORNA PORTO, NATIVIDAD
SILVA MARTINEZ, NATIVIDAD
SILVA MARTINEZ, INMACULADA
MATOS VAZQUEZ, RAQUEL
BLANCO VARELA, ESTEBAN JESUS
LAREO CAMIÑA, MANUEL ANTONIO
RIAÑO LUEIRO, FRANCISCO JAVIER
RIAÑO LUEIRO, MARIA NOELIA
FERRON LEA, DIEGO

COSTA LARRAURI, JUAN JOSE
SAAVEDRA VAZQUEZ, VICTOR
SAAVEDRA VAZQUEZ, BEATRIZ
SAAVEDRA VAZQUEZ, SANDRA
FERRO SANTOS, ALICIA
MIRAS CARBALLAL, SUSANA
ROSENDE MARTINEZ, DAVID
REY FERNANDEZ, ISABEL
REY FERNANDEZ, LUCIA
REY FERNANDEZ, IRENE
MARTINEZ SANIN, YOLANDA
SAYANS LUEIRO, ROBERTO
MALLO RODRIGUEZ, MARIA
SALGUEIRO RODRIGUEZ, PABLO
MOSQUERA AMEIJEIRAS, ALBERTO
TATO MOSQUERA, ALMUDENA
BLANCO GARCIA, ESTHER
BLANCO GARCIA, DAVID
GOMEZ PRECEDO, LUIS ALBERTO
GOMEZ PRECEDO, FATIMA
GOMEZ PRECEDO, MARTIN
VARELA MUNIN, MIRIAM
SANDEZ BOUZAS, ESTEFANIA
BAMZAS BARO, SEBASTIAN
VAZQUEZ REY, MARIA
VAZQUEZ REY, MARTA
IGLESIAS GONZALEZ, NOELIA
DIAZ LOPEZ, CARLA
PARDO PEROL, YAIZA MARIA
GONZALEZ FERNANDEZ, ABIGAIL
MUIÑOS ALVAREZ, SONIA
MAHIA PAZ, VANESSA
PEREIRAS MALLOU, VANESSA
FERNANDEZ POMBO, CARMEN NERI
SABORIDO FIAÑO, RAQUEL
SABORIDO FIAÑO, REBECA
BREA SANTOS, DIEGO
BREA SANTOS, NOELIA
EDREIRA IGLESIAS, LAURA
EDREIRA IGLESIAS, ALEJANDRO
BEIROA TARRIO, PEDRO ANTONIO
BEIROA TARRIO, DANIEL
ESTRELLA DE LA FUENTE, BRAIS
SUAREZ VILLAR, AIDA
TEO PAIS, MONICA
TEO PAIS, ANGEL
TEO PAIS, GRACIELA
FERNANDEZ EVANS, DANIEL
VALDES SOBREDO, LORENA
GONZALEZ RODRIGUEZ, ADOLFO M
MENDEZ NEIRA, IRIA
PENALTA CACHEDA, DIEGO
TRIGO ROSON, JOSE
TRIGO ROSON, PATRICIA
FRAMIL LANDEIRA, ANA
SANDEZ LANDEIRA, DARIO
SANDEZ LANDEIRA, DAVID
MOSQUERA FERRO, ISABEL

MOSQUERA FERRO, PAULA
CARBALLEIRA SANTIAGO, AIDA
SEIJO CAJARAVILLE, SANDRA
ALVAREZ IGLESIAS, ENALIA Mª
DOPAZO CASTRO, SARA RAQUEL
DOMINGUEZ PAZOS, IVAN
GARCIA SIXTO, ARTURO
BOGA MATOS, SONIA
SONEIRA PEREZ, JUAN CARLOS
CASTRO SANTOS, MIGUEL
NIEVES BRIZUELA, SOFIA
NIEVES BRIZUELA, JAVIER
CEBEIRO CALVIÑO, VICTOR G.
MATA CONDE, ALBERTO
CAMBA LIÑEIRAS, EVA
CAMBA LIÑEIRAS, ANA MARIA
DURO CORDO, EVA MARIA
DURO CORDO, LUZ VANESSA
CIFUENTES BARREIRO, SHEILA
MENDEZ RIBADAS, ANGELES
LOPEZ SANCHEZ, ISABEL
SANTISO CASAL, ANTONIO
BLANCO ABEIJON, SARA
GARCIA CEA, JACOBO
PEÑA VILLASENIN, SIMON
BLANCO MOUGAN, DAVID
CARREIRA RODRIGUEZ, PABLO
CARREIRA RODRIGUEZ, MARCOS
SIGÜEIRO MATA, VANESSA
CASTRO CALVO, DAVID
RIVAS REGUEIRO, LAURA
PETEIRO HERNANDEZ, LARA
PETEIRO HERNANDEZ, RITA
PETEIRO HERNANDEZ, TATIANA
CASAL SAAVEDRA, JOAQUIN
IGLESIAS RODRIGUEZ, JAVIER
IGLESIAS RODRIGUEZ, ALEJANDRO
SANCHEZ AGRA, DIEGO
SANCHEZ AGRA, ANA
ROMERO CASTRO, Mª BEATRIZ
ROMERO CASTRO, FABIAN
FREIRE NANDE, ALBERTO
RIVAS FRAGA, OLALLA
SACHEZ ALLER, CRISTINA
ALONSO NUÑEZ, RAFAEL
ALONSO NUÑEZ, JULIA
ALONSO NUÑEZ, JACOBO
FIGUEIRAS RIVADAS, FRANCISCO M.
MARTINEZ PEREIRA, SILVIA
SAAVEDRA PIEDRA, VICTOR M.
SAAVEDRA PIEDRA, PAULA
LENCE RIVEIRO, LAURA
LENCE RIVEIRO, VANESSA
MOSQUERA CAMINO, DAVID
LEAL GARCIA, DIEGO
MALLOU COUTO, JOSE MANUEL
MALLOU COUTO, OLGA
GOMEZ ALVAREZ, ANA BELEN

GOMEZ ALVAREZ, MARIA CRISTINA
JORGE TARRIO, JORGE F.
JORGE TARRIO, RAFAEL
VIEITES CASTRO, MONICA
RIAL FARIÑA, ALEJANDRA
RIAL FARIÑA, FATIMA
GARCIA COUSO, DIEGO
IGLESIAS RODRIGUEZ, DANIEL
IGLESIAS RODRIGUEZ, EVA
GONZALEZ CALVO, JAN
VIDAL SEIJAS, ANGELA
FURELOS SEIJAS, IRENE
CAJARAVILLE LOUREIRO, DIEGO
MARTINEZ CARREIRA, JOSE CARLOS
RIVEIRO CARRO, SANDRA
CAO COELLO, CRISTINA
VARELA SISTO, ALEJANDRO
VARELA SISTO, EVA
RODRIGUEZ BUELA, MARTA
RODRIGUEZ BUELA, CRISTINA
RODRIGUEZ BUELA, JOSE
JORGE FERRO, LIDIA
CARREIRA FIGUEIRAS, VERONICA
CARREIRA FIGUEIRAS, JONATAN
GARCIA PEREZ, FRANCISCO
RODRIGUEZ GOMEZ, ALEJANDRO
GARCIA PORTELA, MARIA
GARCIA GARCIA, VANESA
NUÑEZ CALVIÑO, JUAN JOSE
CARABAN SEIJO, JOSE
TEO SANCHEZ, CRISTINA
VILA MOSQUERA, MIGUEL ANGEL
SALGUEIRO SEIJO, CRISTINA
PLATAS TOJO, IVAN
TAIBO CASTRO, VANESA
TAIBO CASTRO, MAR
SANISIDRO GARCIA, ANA ALICIA
PETEIRO RIVADAS, ARTURO
CODESIDO LUEIRO, MONTSERRAT
PICON COSTOYA, JOSE MIGUEL
PICON COSTOYA, MARIA ESTEFANIA
PICON COSTOYA, JULIAN ANGEL
FERNANDEZ CALVELO, MARIA JOSE
FERNANDEZ CALVELO, ANA MARIA
FERNANDEZ OUTEIRAL, RUBEN
FERNANDEZ OUTEIRAL, CESAR

Relación nominal de beneficiarios do tipo D:
NOMBRE
ARES BREA, ROCIO
REY SEGADE, JAVIER
VAZQUEZ SANCHEZ, SANTIAGO
FERRADAS RODRIGUEZ, LUCIA
TORRES MELLA, RAUL
CARBALLAL TOSAR, MARCOS
ROSENDE LIÑARES BEATRIZ
SEOANE MIRAS, AARON
BLANCO POSTIGO, AROHA

FANDIÑO CARRIL, CRISTINA
VILA NIEVES, ALEJANDRO
ROSILLO JIMENEZ, JUAN JULIO
ROSILLO JIMENEZ, GEDEON
SANIN SANCHEZ, ADRIAN
LOPEZ SEIJAS, JACOBO
CALVIÑO GONZALEZ, RITA
SUAREZ CARDOSO, OSCAR
SUAREZ CARDOSO, GONZALO
QUEIRO LORENZO, LAURA
NIETO MARIN, EDIMSON JAVIER
GONZALEZ OLIVEIRA, MARTIN
MAÑOSO SIERRA, ESTER
SUAREZ TOJO, CLARA
FERNANDEZ FRANQUEIRO, OSCAR
VIÑO LOURERIO, MIGUEL
FERNANDEZ DUVAL, LORENA
SAAVEDRA VAZQUEZ, IÑAKI
SUAREZ ALVAREZ, HADRIAN
MOSQUERA AMEIJEIRAS, JUAN
SANDEZ BOUZAS, ANDRES
BAMZAS BARO, AGUSTIN EZEQUIEL
BAMZAS BARO, FATIMA
PELETEIRO ABEAL, REBECA
REY GOMEZ, FRANCISCO
IGLESIAS PORTELA, ADRIAN
RODRIGUEZ PAZOS, XESUS
LORENZO DE LA FUENTE, BRIXIT A.
SUAREZ VILLAR, ELOY
PENALTA CACHEDA, ALICIA
MAROÑO GARCIA, SARA
TRIGO ROSON, ALEJANDRO
TRIGO ROSON, MARIA
CAJARAVILLE PAZOS, OSCAR
REY DONO, MARCELO
SONEIRA PEREZ, JORDI
ISORNA PORTO, MARIA
VILAR BEIRAS, DIEGO
PEREIRO FERNANDEZ, ADRIAN
AMENAL LOPEZ, VERONICA
CASTRO CALVO, MARTIN
CASAL SAAVEDRA, EVA
CASAL SAAVEDRA, LUCIA
CASAL SAAVEDRA, GLORIA
CAMPOS MENDOZA, ANDREA
FERREIRA BOQUETE, ANGELA
FREIRE NANDE, JOSE MARIA
SECO FRAMIL, CRISTINA
GONZALEZ VALIÑO, MIGUEL
GONZALEZ VALIÑO, GABRIEL
DIAZ CHEDA, CRISTINA
MOLINA ESCOBAR, SANTIAGO
FERNANDEZ SUAREZ, DIEGO
SUAREZ FERNANDEZ, GONZALO
SUAREZ FERNANDEZ, LORENA
LEAL SANDEZ, MIRIAM
RIAL FARIÑA, VANESA
MOTA PRIETO, ALBA

VILA MOSQUERA, BEATRIZ
ISORNA PORTO,JAVIER
GONZALEZ MARTINEZ, IRIA LORENA

Segundo: dar conta da presente resolución á Intervención e Tesourería Municipais a efectos do
seu pagamento.”
A Xunta de Goberno Local queda enterada.
8º) APROBACIÓN DE MODELO DE CARTEL DE OBRAS.
Visto o modelo presentado polo Departamento de Urbanismo para a realización do cartel de
obras, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen acorda dar a probación ó dito modelo de cartel.
9º) INFORME DO ESTADO ACTUAL DO EDIFICIO DA ESCOLA IGLESIA DE CALO.
Visto o informe realizado pola Policía Local sobre o estado actual do edificio da escola de Calo,
no que se aprecia o deterioro interior do mesmo, a Xunta de Goberno Local, por unaimidade dos
seis memebros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Incoar procedemento para o desaloxo da planta superior, para proceder á súa reparación.
10º) DACIÓN DE CONTA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
10.1. Dada conta do Convenio asinado entre a Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo e o Concello de Teo para a promoción do uso das novas tecnoloxías no eido da cultura,
por importe de doce mil Euros, a Xunta de Goberno Local dase por enterada.
10.2. Dada conta do Convenio asinado entre a Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo e o Concello de Teo para realización de actividades de promoción do Camiño de
Santiago no Xacobeo 2004, por importe de seis mil Euros, a Xunta de Goberno Local dase por
enterada.
11º) APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Visto o texto do borrador do Convenio de colaboración entre o Concello de Teo e a
Universidade de Santiago de Compostela dentro do Programa “Ruptura de Parella non de
Familia”, a Xunta de Goberno Local, por uniamidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aprobar o texto do convenio.
2º) Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para a súa sinatura.
12º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
Dada conta do escrito da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, con
rexistro de saída número 81608, do 10.12.04, polo que se notifica a concesión dunha
subvención por importe de 10.000,00 Euros, para a prórroga da subvención concedida para a
contratación dun ténico local de emprego por un período dun ano, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda a aceptación da
subvención.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa
sendo as vinte e dúas horas e quince minutos, de todo o que como Adxunto á Secretaría

certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do
art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.

O Alcalde,
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

O Adxunto á Secretaría.

Asdo. Luis Nieto Lago.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 10 DE XANEIRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dezanove
horas e vinte minutos ( con retraso) do día 10 de xaneiro de 2005, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Manuel
Mata Iglesias, D. Juan B. Aller Suárez, D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asisten: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello e D. Enrique Eijo Blanco,
Arquitecto Técnico do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria:
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO
22.12.2004.
Queda pendente por estar confeccionándose.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A D. JOSÉ TOUCEDA TÚÑEZ, licenza para acondicionamento de local destinado a turismo
rural, situado en Francos, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D. Emilio
Casariego Baamonde, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente segundo informe do
expediente MA962A 2004/001106-1, de data 22 de decembro de 2004.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.2. A D. JOSÉ TOUCEDA TÚÑEZ, licenza para acondicionamento de local destinado a
restaurante, situado en Francos, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D.
Emilio Casariego Baamonde, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente segundo informe do
expediente MA962A 2004/001105-1, de data 22 de decembro de 2004.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.3. A Dª. MARÍA LUISA ALFONSO BELLAGONA, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar situada en Cobas, parcela A, parroquia de San Francisco de Asis-Os Tilos, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002, aportando aval de garantía por importe de 2.468,78 euros.
-Urbanizará o fronte da finca, segundo memoria valorada presentada e segundo as condicións
técnicas dos servicios técnicos do Concello, instalando os servizos urbanísticos pendentes de
executar, segundo as directrices das compañias adxudicatarias do Concello.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6.65 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.25 M2/M2.
5)Presuposto: 69.670 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 3/05.

-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.4. A Dª. MARÍA LUISA ALFONSO BELLAGONA, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar situada en Cobas, parcela B, parroquia de San Francisco de Asis-Os Tilos, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:

-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002, aportando aval de garantía por importe de 1.700,35 euros.
-Urbanizará o fronte da finca, segundo memoria valorada presentada e segundo as condicións
técnicas dos servizos técnicos do Concello, instalando os servizos urbanísticos pendentes de
executar, segundo as directrices das compañias adxudicatarias do Concello.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6.65 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.238 M2/M2.
5)Presuposto: 50.170 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 4/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.5. A Dª. MARÍA LUISA ALFONSO BELLAGONA, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar situada en Cobas, parcela E, parroquia de San Francisco de Asis-Os Tilos, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002, aportando aval de garantía por importe de 4.136,41 euros.
-Urbanizará o fronte da finca, segundo memoria valorada presentada e segundo as condicións
técnicas dos servizos técnicos do Concello, instalando os servizos urbanísticos pendentes de
executar, segundo as directrices das compañias adxudicatarias do Concello.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 7.00 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.23 M2/M2.
5)Presuposto: 50.100 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 5/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a

colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.6. A PROMOCIONES VAL DO CASAL S.L., licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar situada en Insua, finca nº 1, procedente da finca nº 473 do plano de concentración
parcelaria da parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Santiago
Rodríguez Alcalá e outro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Instalará un sistema autónomo de depuración de augas residuais con capacidade suficiente
dentro da finca, e comprometerase á conexión coa rede pública municipal no momento da súa
construcción. Conectará a rede de saneamento co emisario a realizar no outro lado da pista.
-Urbanizará o fronte da finca, segundo memoria presentada, debendo conectar os servizos
urbanísticos no punto e coas condicións e características que indiquen as companías
adxudicatarias de abastecemento, saneamento e electricidade.
-Presentará aval polo importe das obras de urbanización do fronte da finca.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.02 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.22 M2/M2.
5)Presuposto: 83.907,85 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 6/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a

colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.7. A PROMOCIONES VAL DO CASAL S.L., licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar situada en Insua, finca nº 2, procedente da finca nº 473 do plano de concentración
parcelaria da parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Santiago
Rodríguez Alcalá e outro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.

-Instalará un sistema autónomo de depuración de augas residuais con capacidade suficiente
dentro da finca, e comprometerase á conexión coa rede pública municipal no momento da súa
construcción. Conectará a rede de saneamento co emisario a realizar no outro lado da pista.
-Urbanizará o fronte da finca, segundo memoria presentada, debendo conectar os servizos
urbanísticos no punto e coas condicións e características que indiquen as companías
adxudicatarias de abastecemento, saneamento e electricidade.
-Presentará aval polo importe das obras de urbanización do fronte da finca.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.02 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.22 M2/M2.
5)Presuposto: 83.907,85 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 7/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.8. A PROMOCIONES VAL DO CASAL S.L., licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar situada en Insua, finca nº 3, procedente da finca nº 473 do plano de concentración
parcelaria da parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Santiago
Rodríguez Alcalá e outro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Instalará un sistema autónomo de depuración de augas residuais con capacidade suficiente
dentro da finca, e comprometerase á conexión coa rede pública municipal no momento da súa
construcción. Conectará a rede de saneamento co emisario a realizar no outro lado da pista.
-Urbanizará o fronte da finca, segundo memoria presentada, debendo conectar os servizos
urbanísticos no punto e coas condicións e características que indiquen as companías
adxudicatarias de abastecemento, saneamento e electricidade.
-Presentará aval polo importe das obras de urbanización do fronte da finca.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: Cumple.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.22 M2/M2.
5)Presuposto: 83.907,85 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.

9) Número de expediente: 8/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.9. A PROMOCIONES VAL DO CASAL S.L., licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar situada en Insua, finca nº 4, procedente da finca nº 473 do plano de concentración
parcelaria da parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Santiago
Rodríguez Alcalá e outro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Instalará un sistema autónomo de depuración de augas residuais con capacidade suficiente
dentro da finca, e comprometerase á conexión coa rede pública municipal no momento da súa
construcción. Conectará a rede de saneamento co emisario a realizar no outro lado da pista.
-Urbanizará o fronte da finca, segundo memoria presentada, debendo conectar os servicios
urbanísticos no punto e coas condicións e características que indiquen as companías
adxudicatarias de abastecemento, saneamento e electricidade.
-Presentará aval polo importe das obras de urbanización do fronte da finca.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.02 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/Cumple.
5)Presuposto: 83.907,85 euros.

6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 9/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.10. A D. MANUEL JOSÉ CARRILLO ESTÉVEZ, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar situada en Paredes, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo arquitecto
D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.

-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.44 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.14 M2/M2.
5)Presuposto: 108.962 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 10/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.11. A D. ANTONIO NOVAS MOURELOS, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar
situada en Castañal-Osebe, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.28 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.18 M2/M2.
5)Presuposto: 93.520 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 11/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.12. A D. RICARDO BRAÑA PORTEIRO, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar
situada en Tras do Eixo, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:

-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002, conectando coa rede existente no punto e coas condicións e características que
indiquen as compañias adxudicatarias.
-Contará previamente coa autorización da Consellería de Política Territorial Obras Públicas e
Vivenda para obras ao pé da estrada alternativa á antiga C-541, actual AC-841.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6.11 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.12 M2/M2.
5)Presuposto: 142.750 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 12/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.13. A Dª. EMILIA FERNÁNDEZ MEIJIDE, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar situada en Sixto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado pola
arquitecta Dª. Ana I. Piñeiro Esperante, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:

-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: Cumple.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.25 M2/M2.
5)Presuposto: 87.600 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 13/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a

colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.14. A D. MANUEL PORTO CAO, en representación de PROMOCIONES VENGALICIA S.L.,
licenza para construcción de sete vivendas unifamiliares aisladas en candansúa parcela, situadas
en Fornelos, fincas nº 199 A, 199 B, 199 C, 199 D, 199 E, 199 F e 199 G, parroquia de Raris,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Urbanizará o fronte das fincas segundo memoria presentada, aportando aval polo importe das
mesmas.
-Conectará cos servicios urbanísticos existentes no punto e coas condicións e características que
indiquen as compañías adxudicatarias de abastecemento, saneamento e electricidade.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 4.93 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.2417 M2/M2 (finca199 A), -/0.2443 M2/M2 (finca199 B),
-/0.2437 M2/M2 (finca199 C), -/0.2431 M2/M2 (finca199 D), -/0.2423 M2/M2 (finca199 E),
-/0.2417 M2/M2 (finca199 F), -/0.2423 M2/M2 (finca199 G).
5)Presuposto: 389.400 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 14/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.15. A PROMOTORA PAZ AGUIAR S.L., licenza para construcción de seis vivendas
unifamiliares situadas en Tras do Eixo, “Veiga de Riba”, fincas 205 A, B, C, D, E e F, parroquia
de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Alberto Blanco Rodríguez,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Urbanizará o fronte da finca, segundo memoria presentada, debendo conectar os servicios
urbanísticos no punto e coas condicións e características que indiquen as compañias

adxudicatarias de abastecemento, saneamento e electricidade, seguindo as condicións de
urbanización que sinalen os servicios técnicos municipais.
-Aportará aval polo importe das obras de urbanización do fronte da finca.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6.50 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.25 M2/M2 (finca 205 A), -/0.25 M2/M2 (finca 205 B),
-/0.25 M2/M2 (finca 205 C), -/0.20 M2/M2 (finca 205 D), -/0.24 M2/M2 (finca 205 E),
-/0.23 M2/M2 (finca 205 F).
5)Presuposto: 102.177 euros (finca 205 A), 102.188 euros (finca 205 B), 102.183 euros (finca
205 C), 102.195 euros (finca 205 D), 102.192 euros (finca 205 E), 104.284 euros (finca 205 F).
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 15/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.16. A D. RAFAEL MARTÍNEZ CASTRO, licenza para rehabilitación, reforma e ampliación
dunha vivenda unifamiliar situada na parcela nº 8 de Os Tilos, parroquia de San Francisco de
Asis, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Miguel Martínez Castro, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:

-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: PLAN PARCIAL OS TILOS.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.32 M2/M2.
5)Presuposto: 61.392,90 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 16/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

2.17. A Dª. MARIA INES RILO MERA, licenza para obras de adecuación do baixo 4 do edificio
Duran para o establecemento dunha óptica, en Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-As obras non afectarán á estructura do edificio.
-Non se iniciará a actividade ata consegui-la licenza de actividade.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.18. A D. FRANCISCO J. VIDAL LORENZO, licenza para obras de acondicionamento interior
de 12 m2 na vivenda situada en Pedreira, finca nº 1598, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.19. A Dª. CARMEN LOUREIRO PÉREZ, licenza para construcción dun cerramento de 312
metros lineais, na finca nº 1144, situada en Lamas, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m. (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.20. A Dª. JOSEFA GARCÍA DURO, licenza para obras de construcción dun galpón de 25 m2
para usos auxiliares da vivenda situada en Casalonga, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 6 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.21. A D. ORLINDO PORTELA SALVADO, licenza para obras de construcción dun porche de
6,80 x 2, para evitar humidades na fachada da vivenda situada en Casalonga, parroquia de Calo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura da edificación e serán de carácter sinxelo.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.
-A obra retranquearase un mínimo de 6,60 metros ó eixe da pista pública.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.22. A D. JOSÉ MANUEL BUELA ABEIJÓN, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 68 m2, situada en Cabovila, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.

-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.23. A Dª. SARA AMENAL GÓMEZ, licenza para obras menores de retellado da cuberta da
edificación de 75 m2 e cintado de 30 m2 de fachada en Vilanova, parroquia de Oza, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de

terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.24. A PROMOCIONES VAL DO CASAL S.L., licenza para segregación da finca nº 473 (5
parcelas) do plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, situada en Insua, segundo
proxecto redactado polos técnicos Santiago Rodríguez Alcalá e My Svefors Per-Jönson,
debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
2.25. A Dª. ISOLINA MATEO GARCÍA, licenza para segregación da finca nº 88 (2 parcelas) do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Lampai, situada en Beitureira, segundo
proxecto redactado polo técnico D. Jesús Naveira Pequeno, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
2.26. A Dª. MARÍA JOSÉ IGLESIAS VALIÑO, licenza para segregación da finca nº 42-5 (2
parcelas) do plano de concentración parcelaria da parroquia de Lucí, situada en Chaves, segundo
proxecto redactado polo técnico D. Germán Hermida Noval, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
2.27. A D. MANUEL LÓPEZ DOPAZO, licenza para agrupación e segregación das fincas (4
parcelas) da Póboa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo técnico D.
Alfredo Varela Nogueira, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
3º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
3.1. Dada conta do escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, como concelleiro-portavoz do
Grupo Municipal Socialista, de data 04.01.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 16,
do 04.01.05, no que solicita en esencia a relación nominal dos beneficiarios das bolsas de
estudio e expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Acceder ó solicitado polo interesado, informándoo que ten a súa disposición nas
dependencias do Concello o expediente de referencia, poidendo consultalo en horas de oficina
baixo a supervisión do persoal do Departamento de Cultura e Deportes.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.2. Dada conta do escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, como concelleiro-portavoz do
Grupo Municipal Socialista, de data 04.01.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 17,
do 04.01.05, no que solicita en esencia relación e localización xeográfica das fosas sépticas e
plantas depuradoras de saneamento e acceder ós planos de situación de toda a rede de

saneamento coa indicación das liñas en funcionamento e as súas correspondentes fosas sépticas
e/ou estacións depuradoras, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Comunicar ó interesado que deberá poñerse en contacto coa compañía concesionaria do
servizo Aquagest, que deberá coñecer os planos de situación xeral.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.3. Dada conta do escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, como concelleiro-portavoz do
Grupo Municipal Socialista, de data 07.01.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 43,
do 07.01.05, no que solicita en esencia acceso ós expedientes dos gastos aprobados pola Xunta
de Goberno Local ó longo do ano 2004 que afecten fundamentalmente ó capítulo de obras e
investimentos en infraestructra viaria, saneamento e abastecemento, materiais para obras,
arranxos e reparacións etc.; acceso ás facturas das firmas Grafideza SL, Grafionova e Manuel
Sobredo S.L, aprobadas pola Xunta de Goberno Local en 2004 e acceso ás facturas de
Telefónica por uso de móbiles aprobadas pola Xunta de Goberno Local en 2004 e relación dos
usuarios destes teléfonos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Acceder ó solicitado polo interesado, informándoo que ten a súa disposición nas
dependencias do Concello a documentación de referencia, poidendo consultala en horas de
oficina baixo a supervisión do persoal do Departamento de Contabilidade e do funcionario Sr.
Naveira, debendo o interesado coordinarse con este persoal para o exame da documentación do
xeito máis áxil e eficaz posible dado o considerable volume de documentación que conleva.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

3.4. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe emitido polo Departamento
de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda no
fogar a D. Nilo Almuíña Chorén, D.N.I. nº: 45.862.729Q, non debendo aportar o solicitante
ningunha cantidade para o citado fin.
3.5. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a D. Eliseo Cañiz Sánchez, para o pago de
medicamentos, mentras subsista a actual situación do solicitante.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.6. Visto o escrito asinado polos administradores da Empresa “Mercanoroeste, S.L.”, de data
03.01.2005, con número de rexistro de entrada 58 e data 10.01.2005, no que en resumo expoñen
as súas necesidades en materia de recollida de lixo e de dotación de contedores, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Facultar ó concelleiro Sr. Cea para a xestión da petición.

4º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN.
Dada conta do escrito da Excmª. Deputación Provincial da Coruña de data 23.12.2004, con
rexistro de saída núm. 10129, do 28.12.2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 10, do
03.01.2005, polo que se notifica a concesión dunha subvención por importe de: 5.000 euros para
a creación do servizo de normalización lingüística, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda a aceptación da subvención.
5º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTOS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Aprobar a memoria valorada da obra: Rede de alcantarillado dende o Bar Loncho en
Casalonga ata Cristalería Plaza, realizada polo arquitecto D. Ignacio Soto González, cun
presposto de: 16.168,12 euros, ive incluído.
2º) Aprobar o presuposto presentado vía fax por El Correo Gallego por importe de: 1.051,77
euros máis 16% de Ive, para elaboración de páxinas extraordinarias sobre a Feria Internacional
de Turismo (Fitur).
3º) Aprobar a cantidade máxima de 300 euros para publicidade do Concello na revista
Hostelería Galega & Turismo.
6º) INFORME DA POLICÍA LOCAL.
Dada conta do informe da Policía Local de data 28.12.2004, con rexistro de saída núm. 239, do
28.12.2004, por mor de socavóns na estrada enlace Solláns-Vilar de Calo, no que se indica que
se produciu un accidente de circulación o 24.12.2004 con danos materiais no vehículo Seat
Cordoba 1,9 TD, matrícula C-3318-BH, conducido por D. Rafael Gestal Rodríguez sendo titular
do mesmo o seu pai D. José Manuel Gestal Liñares.
Vistas as fotografías do expediente, as dilixencias da Garda Civil de Tráfico 1576/04, o
presuposto da reparación de Neumáticos Pernas de 27.12.2004, por importe de:394,4 euros e
demais documentación obrante no expediente e resultando acreditado o dano producido e a
relación de causalidade existente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar ó interesado o importe dos gastos ocasionados pola cantidade de: 394,4 euros, previa
presentación polo interesado no Concello, no prazo de dez días contados a partir do día seguinte
ó da recepción da notificación deste acordo, de certificación bancaria acreditativa de titularidade
de conta onde lle facer efectivo ó pagamento e orixinal ou copia compulsada da factura
correspondente.
2º) Pasar ó expediente a Intervención para proceder ó pagamento logo de presentados polo
interesado os documentos referenciados.
3º) Dar conta deste acordo á Policía Local.
4º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
7º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
Dada conta do expediente para a contratación de servizo de limpeza, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Deixar o expediente sobre a mesa.
-. FORA DA ORDE DO DÍA.

Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos seis membros que legalmente compoñen a Xunta de Goberno Local,
acordouse a inclusión do seguinte asunto na orde do día:
1º) LICENZAS DE APERTURA.
1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ TOUCEDA TUÑEZ, con NIF:
44.815.054-Z, para licenza de apertura/instalación dunha vivenda de turismo rural, en Francos,
parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ TOUCEDA TUÑEZ, a licenza provisional para apertura/instalación
dunha vivenda de turismo rural, condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes
requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente do
22.12.2004 (expediente núm. MA962A 2004/001106-1):
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo; non poidendo comeza-lo exercicio da actividade ata que non sexa concedida a
licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición

certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade
das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ TOUCEDA TUÑEZ, con NIF:
44.815.054-Z, para licenza de apertura/instalación dun restaurante, en Francos, parroquia de
Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de
Medio Ambiente, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ TOUCEDA TUÑEZ, a licenza provisional para apertura/instalación dun
restaurante, condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de
conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente do 22.12.2004
(expediente núm. MA962A 2004/001105-1):
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica, no
seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e nas
respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se poderá
inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-. Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo; non poidendo comeza-lo exercicio da actividade ata que non sexa concedida a

licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición
certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade
das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
8º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinteunha
horas e dez minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 17 DE XANEIRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dezanove
horas do día 17 de xaneiro de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez,
co obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Manuel
Mata Iglesias, D. Juan B. Aller Suárez, D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asisten: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello e D. Enrique Eijo Blanco,
Arquitecto Técnico do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria:
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen ( agás no expediente núm.1/22, en que o Sr. Alcalde absténse ó abeiro
do disposto no art. 28 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común), acorda concede-la seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados
polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
1.1. A D. MANUEL LOPEZ DOPAZO, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar na
finca nº 1 da segregación feita, situada en Poboa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Urbanizará o fronte da parcela segundo memoria presentada, conectando os servizos
urbanísticos no punto e coas condicións que indiquen as compañías adxudicatarias, aportando
aval que garanta a execución da urbanización.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL .

2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6.34 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.23 M2/M2
5)Presuposto: 68.399,39 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 28/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
1.2. A D. MANUEL LOPEZ DOPAZO, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar na
finca nº 2 da segregación feita, situada en Poboa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Urbanizará o fronte da parcela segundo memoria presentada, conectando os servizos
urbanísticos no punto e coas condicións que indiquen as compañías adxudicatarias, aportando
aval que garanta a execución da urbanización.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL .
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6.34 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.24 M2/M2
5)Presuposto: 68.399,39 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 29/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
1.3. A D. MANUEL LOPEZ DOPAZO, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar na
finca nº 3 da segregación feita, situada en Poboa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:

-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Urbanizará o fronte da parcela segundo memoria presentada, conectando os servizos
urbanísticos no punto e coas condicións que indiquen as compañías adxudicatarias, aportando
aval que garanta a execución da urbanización.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL .
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6.34 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.23 M2/M2
5)Presuposto: 68.399,39 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 30/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.4. A D. MANUEL LOPEZ DOPAZO, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar na
finca nº 4 da segregación feita, situada en Poboa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Alfredo Varela Nogueira, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Urbanizará o fronte da parcela segundo memoria presentada, conectando os servizos
urbanísticos no punto e coas condicións que indiquen as compañías adxudicatarias, aportando
aval que garanta a execución da urbanización.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL .
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6.34 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.19 M2/M2
5)Presuposto: 68.399,39 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.

9) Número de expediente: 31/05.

-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
1.5. A D. JOSÉ FONTENLA TORRES, en representación de ESTRONOR S.L., licenza para
construcción de catro vivendas unifamiliares, en Solláns, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Francisco Otero Méndez e outro, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material das obras.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002, aportando o aval correspondente.
-Urbanizará o fronte das parcelas de acordo coa memoria valorada presentada.
-Contará coa autorización da Excma. Deputación de A Coruña, situando as edificacións á
distancia que sinale este organismo.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 7 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.241 M2/M2 (parcela 1), -/0.223 M2/M2 (parcela 2),-/0.245
M2/M2 (parcela 3) e -/0.240 M2/M2 (parcela 4).
5)Presuposto: 305.874 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 32/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
1.6. A D. JOSÉ PAN REY, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar, en Mazas,
parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Javier García Castelo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.56 M.

4) Volume/Edificabilidade: -/0.23 M2/M2.
5)Presuposto: 99.567,57 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 33/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.7. A Dª. ROSA MARÍA PEROL BARREIRO, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar, en Pedrouso, finca nº 1140, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Juan Carlos Picáns Villar, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Instalará unha porta tipo RF entre o garaxe e a vivenda.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.14 M2/M2.
5)Presuposto: 74.196,67 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 34/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.8. A D. ALVARO PARAJÓ FRANCOS, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar,
en Igrexa, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo
Costa, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.

-Presentará escrito de cesións obrigatorias.

-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 4.25 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.1779 M2/M2.
5)Presuposto: 65.500 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 35/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
1.9. A D. JOSÉ PORTO CALVO, licenza para construcción dun cerramento de 102 metros
lineais, na finca nº 681 (monte), situada en Igrexa-Calviño, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo á mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m. (artigo 33.i). No solo de núcleo rural a
altura máxima ó fronte da vía será de 90 centímetros opacos e celosía ou malla no resto.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.10. A Dª. VERÓNICA SEIJO FERRO, licenza para construcción dun cerramento de 75 metros
lineais, na finca que sinala no plano adxunto, en Pite, parroquia de Luci, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista principal e a 4,00 metros da
pista de monte, situando a base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m. (artigo 33.i). No solo de núcleo rural a
altura máxima ó fronte da vía será de 90 centímetros opacos e celosía ou malla no resto.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.11. A Dª. MARÍA DOLORES IGLESIAS GARCÍA, licenza para construcción dun cerramento
de 2,20 x 2,10 metros entre lindeiros, en Folgueras nº 6, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.12. A D. ALBERTO RUIZ-ZORRILLA SENIN, licenza para acondicionamento dun local situado
en Cacheiras, edificio As Torres, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-As obras non afectarán á estructura do edificio nin afectarán a zonas comúns do mesmo e terán
o carácter de menores.
-Contará coa autorización da Comunidade de Propietarios en caso de figurar esta condición nos
estatutos da mesma.
-Non iniciará a actividade ata tramita-lo correspondente expediente de apertura.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.13. A Dª. CARMEN PEREIRO SOUSA, licenza para abrir unha ventá no trasteiro do edificio
U-3-A, da urbanización Os Tilos, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura do edificio.
-Contará coa autorización da Comunidade de Propietarios.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.14. A D. JOSÉ LUIS LÓPEZ GARCÍA, licenza para abrir tres ocos de 30 x 30 cm., para
ventilación do edificio existente en Lamas, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura do edificio.
-Teranse en conta os dereitos civis dos lindantes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

1.15. A D. MANUEL ALVAREZ LOSADA, en representación de RESIDENCIAL VALLE DE LA
RAMALLOSA, licenza para instalar dúas casetas prefabricadas de 8 x 2,40, para técnicos e
información comercial, na parcela urbana anexa ó SAUR-3, Ramallosa, parroquia de Lucí,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Retranqueará á distancia sinalada pola Demarcación de Estradas da Xunta de Galicia con
respecto á vía C-541.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.16. A D. JUAN ANTONIO e Dª ELENA DOLORES FERNANDEZ LÓPEZ, licenza para
segregación, agrupación e permuta das fincas 116 e 117 (2 parcelas) do plano de concentración
parcelaria da parroquia de Teo, situadas en Vilachaiño, segundo proxecto redactado polo
técnico D. Jesús Naveira Pequeno, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
1.17. A D. LUIS FOLE BARRIO, licenza para segregación da finca nº 561-3 (3 parcelas) do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Recesende, situada en Pedra, segundo
proxecto redactado pola técnica Dª. Ana I. Piñeiro Esperante, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
1.18. A D. MANUEL TALLÓN VEIGA, licenza para segregación das fincas nº 17, 18 e 16 (7
parcelas) do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situadas en Poboa,
segundo proxecto redactado polo técnico D. Alfredo Varela Nogueira, debendo axustarse ás
seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
1.19. A D. ALFONSO BLANCO LEBORÁN, licenza para segregación das fincas nº 346-2, 346-1
e 347-1 (8 parcelas) do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situadas
en Raxó, segundo proxecto redactado pola técnica Dª. Ana I Piñeiro Esperante, debendo
axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, recollendo a servidume
existente nas fincas orixinais nas parcelas que afecte.
1.20. A TRAZA MANAGEMENT S.L., licenza para segregación da finca nº 437 (4 parcelas) do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, situada en “Riveiro” - Bustelo,
segundo proxecto redactado polo técnico D. Enrique Perol Rama, debendo axustarse ás
seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, mantendo as condicións de
servidume orixinais na parcela resultante.
1.21. A D. ANTONIO FERNÁNDEZ PINTOS, licenza para segregación da finca nº 50 (7
parcelas) do plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada en “Redullo” Reborido, segundo proxecto redactado polo técnico D. Enrique Perol Rama, debendo axustarse
ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, quedando gravadas as fincas
resultantes 1, 2, 3 e 4 co cruce de regato existente na escritura de concentración parcelaria.

1.22. A D. ARMANDO BLANCO MARTÍNEZ, licenza para segregación da finca nº 17 (3
parcelas) do plano adxunto na parroquia de Recesende, situada en A Pedra, segundo proxecto
redactado pola técnica Dª. Ana I. Piñeiro Esperante, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
1.23. A D. MANUEL ALDARIZ MARTÍNEZ, licenza para segregación da finca nº 182 (2
parcelas) do plano de concentración parcelaria da parroquia de Bamonde, situada en Igrexa,
segundo proxecto redactado polo técnico D. Jesús Naveira Pequeno, debendo axustarse ás
seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado para unir a terreos da Igrexa.
1.24. A D. JOSÉ VÁZQUEZ BUELA, licenza para agrupación e segregación de fincas que
indican (2 parcelas), en Catro Camiños, parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado
polo técnico D. Pedro Puentes Novo, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
1.25. A D. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ, licenza para segregación da finca nº 368 (3
parcelas) do plano de concentración parcelaria da parroquia de Teo, situada en Mallos, segundo
proxecto redactado polo técnico D. Jesús Naveira Pequeno, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
1.26. A D. MANUEL RODRÍGUEZ CERVIÑO, licenza para segregación da finca nº 1406 (2
parcelas) do plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada en Balcaide,
segundo proxecto redactado polo técnico D. Jesús Naveira Pequeno, debendo axustarse ás
seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, figurando as servidumes
existentes na finca orixinal.
1.27. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, licenza para segregación da finca nº 371-3 (2
parcelas) do plano de concentración parcelaria da parroquia de Reis, situada en Reis, segundo
proxecto redactado polo técnico D. Antonio I. González Gil, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
1.28. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, licenza para segregación da finca nº 579 (6 parcelas)
do plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, situada en Nespereira “Riba do
Rego”, segundo proxecto redactado pola técnica Dª. Ana I. Piñeiro Esperante, debendo
axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo coa documentación presentada.
1.29. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, en nome de Dª. ALBITA ISABEL LOJO LAMAS E
OUTROS, licenza para segregación das fincas nº 678, 679 e 677 (21 parcelas) do plano de

concentración parcelaria da parroquia de Luou, situada en Caxade “Pedrosas”, segundo
proxecto redactado pola técnica Dª. Ana I. Piñeiro Esperante, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.

-. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
1.30. Escrito asinado por D. JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, de data 16 de decembro de 2003,
con rexistro de entrada no Concello núm. 3.092, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda conceder a D. JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Eo dos Menecos,
parroquia de Oza, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 251/99, de data
20.09.1999.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
1.31. Escrito asinado por D. MANUEL ANTELO CORDEIRO, de data 5 de abril de 2004, con
rexistro de entrada no Concello núm. 736, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda conceder a D. MANUEL ANTELO CORDEIRO a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Vilar de Calo, parroquia
de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 76/00, de data
23.03.2000.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
1.32. Escrito asinado por D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROVIFAS S.L., de
data 26 de novembro de 2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.268, no que solicita
licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda conceder a D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROVIFAS S.L.,
a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en
Vilar de Calo, parroquia de Calo (223-P1 G-2), segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 50/02, de data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
1.33. Escrito asinado por D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROVIFAS S.L., de
data 26 de novembro de 2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.267, no que solicita
licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda conceder a D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROVIFAS S.L.,
a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en
Vilar de Calo, parroquia de Calo (223-P3 G-2) , segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 54/02, de data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
1.34. Escrito asinado por D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROVIFAS S.L., de
data 26 de novembro de 2004, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.266, no que solicita
licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a

compoñen, acorda conceder a D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROVIFAS S.L.,
a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en
Vilar de Calo, parroquia de Calo (223-P4 G-2) , segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 55/02, de data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
1.35. Escrito asinado por D. JUAN LUIS OTERO FERNÁNDEZ, de data 15 de decembro de 2003,
con rexistro de entrada no Concello núm. 2.087, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda conceder a D. JUAN LUIS OTERO FERNÁNDEZ, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Balcaide, “sitio da Veiga”,
parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 24/02, de data
6.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. MIGUEL AGUILAR ALFONSO, con NIF:
25.375.808-T, para licenza de apertura dun bar en Cacheiras, Residencial Fontana, bloque 1, e
dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade
do 25.11.2004 e da acta de comprobación favorable de data 3.01.2005 redactada polo técnico
municipal para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MIGUEL AGUILAR ALFONSO, a licenza definitiva para apertura dun bar.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.2. Dada conta do escrito asinado por Dª. ALICIA MEIMIJE DE LA IGLESIA, en representación
de CHAPISTERÍA SOLLÁNS, de data 13 de xaneiro de 2005, con rexistro de entrada no Concello
núm. 96, no que solicita o cambio de titularidade do establecemento dedicado a taller de
reparación de automóviles, chapa e pintura, situado no lugar de Solláns, parroquia de Calo, que
viña sendo explotado por D. Manuel Calo Rama, segundo licenza que lle fora autorizada pola
Alcaldía, acordo de data 12 de febreiro de 1986; vistos os documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
3º) ESCRITOS DE PETICIÓN.

3.1. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:

1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a D. José Carlos Gómez Álvarez, DNI:
33.295.900-L, para o pago dos bonos de autobús para desplazarse a Santiago de Compostela,
onde recibe tratamento médico.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.2. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.
Dada conta do escrito asinado por D. José Varela Domínguez, DNI: 33.234.794-R, en
representación da empresa Conrefu Construcciones S.L., con rexistro de entrada número 2946,
de 28.10.2004, no que solicita que lle sexan devoltas as fianzas que ten depositadas polo
importe de 511,72 euros e 655,69 euros, como garantías definitivas, respectivamente, das obras
de: Acondicionamento da Ponte de Caxade e Acondicionamento da fonte e lavadoiro de Feros
e vistos os informes de Intervención do 02.11.2004 e os informes de 02.12.2004 asinados polo
técnico D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, por Intervención se informa verbalmente de forma
favorable o expediente.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
considerando que transcurriu o prazo de garantía dun ano e non se ten nada que reclamar ó
contratista por mor da execución das obras, acorda:
1º) Autoriza-la devolución das fianzas definitivas referenciadas ó contratista.
3.3. Visto o escrito asinado por D. Rafael Sisto Edreira, en representación do grupo municipal
do BNG, de data 13.01.05, con rexistro de entrada núm. 85, de data 13.01.05, no que solicita a
consulta dos convenios de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e o Concello
de Teo referentes á recuperación do vertedoiro de RSU e recuperación do vertedoiro e creación
dun punto limpo, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Acceder ó solicitado polo interesado, informándoo que ten a súa disposición na Secretaría
do Concello a documentación de referencia, podendo consultala en horas de oficina.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.4. Visto o escrito asinado por D. Rafael Sisto Edreira, en representación do grupo municipal
do BNG, de data 13.01.05, con rexistro de entrada núm. 84, de data 13.01.05, no que solicita a
consulta do expediente de contratación do persoal das cuadrillas de incendios nos anos 2002,
2003 e 2004, incluíndo a documentación relacionada cos procesos de convocatoria e selección,
e os acordos da Comisión de Goberno ou da Alcaldía referidos a este tema, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Acceder ó solicitado polo interesado, informándoo que ten a súa disposición nas
dependencias do Concello a documentación de referencia, podendo consultala en horas de
oficina.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.5. Visto o escrito asinado por D. José Alberto Fernández Garralón, Orientador Familiar para
o Concello de Teo-Programa Preescolar na casa, da “Fundación Preescolar na Casa”, con
número de rexistro de entrada 128 e data 17.01.05, no que en resumo expón as actividades
desenvoltas e a desenvolver no Concello de Teo, así como as necesidades de dotación para
levar a cabo as actividades previstas.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:

1º) Aprobar a compra do material educativo e xoguetes, que segundo o presuposto presentado
ascende á cantidade de 142,70 Euros.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN.
4.1. Dada conta do escrito da Excmª. Deputación Provincial da Coruña, con rexistro de saída
número 98, do 10.01.05, polo que se notifica a concesión dunha subvención por importe de
5.019,75 Euros, ó abeiro da convocatoria publicada no BOP nº 211 de data 11.09.04, co
obxecto: “Oficina municipal da muller”, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda a aceptación da subvención.
5º) DACIÓN DE CONTA DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN E ADMISIÓN DE
PROBAS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.
5.1. Dada conta do expediente de investigación de propiedade que se está a tramitar polo
concello en virtude de sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 3 de xullo de
2003, solicitado por Dª. Josefina Mosquera Ríos respecto dunha porción de terreo enclavado no
lugar de Trasellas da parroquia de Luou deste concello, e solicitadas polas partes a realización
de determinadas probas, visto o disposto nos art. 80 e 81 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e no
art. 51 do Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens
das entidades locais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Admiti-las seguintes probas propostas polas partes:
-. Proba testifical proposta por Dª. Josefina Mosquera Ríos: D. Manuel Neira Garabato. DNI:
33.088.496-Y.
-. Proba testifical proposta por Dª. María Isabel Ferreira Vales: D. José Santiso Mosquera e Dª.
Rosalía Nieto Blanco.
-. Probas documentais propostas por Dª. María Isabel Ferreira Vales: Copia da escritura de
propiedade da alegante; solicitude de certificación catastral gráfica e descriptiva da finca
número 464 do polígono 117 e acordo adoptado pola Comisión de Goberno do 27 de xuño de
1997 pola que se concedeu licenza para cerre da súa finca e copia do expediente tramitado para
esta concesión.
-. Proba documental proposta polo concello:Solicitude de certificación catastral gráfica e
descriptiva da finca número 463 do polígono 117.
2º) Rexeita-los seguintes medios de proba propostos polas partes:
-.Plano proposto por Dª. Josefina Mosquera Ríos, por ser unha fotocopia simple que non está
asinada por ninguén, polo que non pode gozar nin tan siquera de presunción de veracidade.
-. Plano topográfico da área proposto por Dª. María Isabel Ferreira Vales, por ser unha fotocopia
simple que non está asinada por ninguén, polo que non pode gozar nin tan siquera de presunción
de veracidade.

-. Solicitude a concentración parcelaria para informe sobre a inclusión da finca obxecto da
denuncia no proceso de concentración parcelaria de monte que se está levando a cabo en Luou,
por considerar que este feito non resulta relevante na investigación.
3º) Que se comunique ás partes con antelación suficiente da realización das probas admitidas.

5.2. Dada conta do expediente de investigación de propiedade que se está a tramitar polo
concello en virtude de sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 3 de xullo de
2003, solicitado por Dª. Manuela Piedra Vázquez respecto dunha porción de terreo lindante
coa finca sinalada co número 1 do plano de concentración parcelaria de Santa Marina de Lucí e
Santo Tomás de Vilariño deste concello, e solicitadas polas partes a realización de
determinadas probas, visto o disposto nos art. 80 e 81 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e no
art. 51 do Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens
das entidades locais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Admiti-las seguintes probas propostas polas partes:
Documental proposta por Dª. Manuela Piedra Vázquez:
-. Acta de protocolización da reorganización da propiedade da zona de concentración
parcelaria de Santa Marina de Luci e Santo Tomas de Vilariño e do plano da mesma outorgada
polo Notario D. Manuel Julio Reigada Montoto en data 1 de xullo de 1970 co número 599.
-. Escritura de ratificación, aprobación e protocolización de operacións particionais das
herdanzas dos cónxuxes D. Manuel Piedra Parajó e Dª. Amalia Vázquez Cao para a herdeira
Dª. Manuela Piedra Vázquez outorgada ante o notario D. Juan Jose Ecenarro y Anzorandía de
trece de agosto de 1993 co número 1951 do seu protocolo.
-. Certificación literal da finca núm. 6861 expedida polo Rexistro da Propiedade de Padrón.
-. Recoñecemento do lugar proposta por Dª. Manuela Piedra Vázquez.
Documental proposta por Dª. Concepción Constenla Jorge:
Copia da escritura de compraventa outorgada ante o notario D. Ildefonso Sánchez Mera de data
16.09.1988 baixo o número 3420.
Copia do inventario e división de herdanza dos bens quedados ó falecemento de Pascual
Vázquez Vázquez e Encarnación Cao Pais de 27.05.1987 aprobado mediante acta de 3 de xullo
de 1987.
-. Proba documental proposta polo concello:Solicitar para a inclusión no expediente copia
debidamente compulsada da Sentencia da Audiencia Provincial da Coruña número 199, do 30
de abril de 1998 no recurso de apelación civil núm. 802/98 procedente do Xulgado de 1ª
Instancia número 1 de Santiago co núm. 352/97, sobre xuízo verbal civil e copia compulsada
igualmente desta sentencia do Xulgado de 1ª Instancia.
2º) Que se comunique ás partes con antelación suficiente da realización das probas admitidas.
-. FORA DA ORDE DO DÍA.
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos seis membros que legalmente compoñen a Xunta de Goberno Local,
acordouse a inclusión dos seguintes asuntos na orde do día:
1º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTO.
Dada conta do presuposto confeccionado por Aquagest, de data 13.01.2005, que leva por
título: Modificación rede de saneamento en Feros, e dada conta do informe da Policía Local do
14.01.2005 en asunto: Vertidos de augas fecais a causa de desperfectos en tubería no lugar de
Feros, polo Sr. Alcalde exponse que resulta moi urxente proceder á realización desta obra.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:

1º) Aprobar o presuposto presentado por Aquagest de data 13.01.2005, por importe de: 9.408,47
euros, ive incluido, encargando á mencionada empresa a realización da obra de inmediato.
As obras serán pagadas previa presentación de factura onde se especifique detalladamente a
totalidade da obra realizada que deberá corresponder cos conceptos que constan no presuposto
que se aproba.
2º) Comunicar este acordo á empresa para o seu coñecemento e efectos.
2º) APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS.
Vista a certificación de obras núm. única da obra: Acondicionamento da fonte e lavadoiro de
Noceda, asinada polo arquitecto técnico municipal e polo contratista Manuel Touceda Touceda,
de data 20.12.2004, polo importe de: 12.133,60 euros, acomapañada de factura polo mesmo
importe e da acta de recepción única das obras, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar a seguinte certificación/factura:
-. Certificación núm. única das obras de: Acondicionamento da fonte e lavadoiro de Noceda,
importe: 12.133,60 euros. Factura núm. 16, do 20.12.2004, importe: 12.133,60 euros.
2º) Aprobar a recepción das obras segundo acta de recepción realizada con data 21.12.2004
comezando o prazo dun ano de garantía.
3º) Remitir á Excmª. Deputación da Coruña.
6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinte
horas e trinta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 19 DE XANEIRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as trece
horas do día 19 de xaneiro de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores
concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U.
Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da data
para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Juan B.
Aller Suárez.
Non asisten: D. Manuel Mata Iglesias e D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: D. Enrique Eijo Blanco, Arquitecto Técnico do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde
do día que figura na convocatoria:
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes acorda
concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito
de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e
logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
1.1. A D. SEVERINO RIVADULLA SONEIRA, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Socastro, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Manuel Cid Rodríguez e outro, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.71M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.25 M2/M2.
5)Presuposto: 68.500 euros.
6) Técnico director: --.

7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 57/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos directores
e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a data de
expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas e o
número de expediente.
1.2. A D. JOSÉ PEREIRA ESTÉVEZ, licenza para reparación de tubería de auga existente de 150
metros pola cuneta da aldea de Eo dos Ferreiros, na parroquia de Oza, segundo plano que
presenta, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións.
-Aportará aval polo importe de 300 euros para reposición de pavimentos.
-Instalará a tubería a unha profundidade mínima de 80 centímetros para evitar roturas por parte
das máquinas de obras públicas.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
1.3. A D. LUIS BREA GÓMEZ, licenza para obras de reparación de fachadas de 115 m2 da vivenda
e reparación da cuberta existente de 80 m2, en Osebe, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Contará coa autorización previa do Ministerio de Fomento para obras ao pé do carril de ferro.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
1.4. A D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de VIVENDAS TEO S.L., licenza para apertura de
zanxa para instalación de servizos urbanísticos no camiño vello Montouto a Raxó, parroquia de
Cacheiras, segundo plano que presenta, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio
rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Contar coa autorización previa da Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda,
para a conexión na estrada C-541.

-Repoñe-lo pavimento e aceras en perfectas condicións.
-Aportará aval polo importe de 1000 euros ós efectos de garante para reposición de
pavimentos.
-Compatibilizará as obras coa instalación de servizos urbanísticos por parte das compañías
adxudicatarias.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.5. A Dª. DOLORES DEL CARMEN PAZOS VILLAR, licenza para segregación da finca nº
1839 (3 parcelas) do plano de concentración parcelaria da parroquia de San Juan de Calo,
situada en Vilares de Rúa de Francos, segundo proxecto redactado polo técnico D. Arturo
Rodríguez Vilanova, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
1.6. A Dª. MERCEDES VEIGA IGLESIAS, licenza para segregación da finca nº 114 (2
parcelas) do plano de concentración parcelaria da parroquia de Oza, situada en Ribas,
segundo proxecto redactado polo técnico D. Julio Vázquez Suárez, debendo axustarse ás
seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
-. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
1.7. Escrito asinado por D. MANUEL DUBRA REY, de data 16 de novembro de 2004, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3.129, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes, acorda conceder a
D. MANUEL DUBRA REY, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación
destinada a vivenda unifamiliar, en Carballal, parroquia de Calo, segundo obras executadas
en base á licenza municipal núm. 27/01, de data 1.03.2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
1.8. Escrito asinado por D. AMADEO MONTES CABO, de data 6 de agosto de 2004, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1.962, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes, acorda conceder a
D. AMADEO MONTES CABO, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación
destinada a vivenda unifamiliar, na parcela 1 de Ribas, parroquia de Oza, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 101/01, de data 27.06.2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa
sendo as trece horas e vinte minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85,
do 2 de abril.
Vº e Prace.

O Alcalde,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

O Secretario,

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 9 DE FEBREIRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dezanove
horas do día 9 de febreiro de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co
obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Juan B. Aller
Suárez, D. Manuel Mata Iglesias e D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asisten: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello e D. Enrique Eijo Blanco,
Arquitecto Técnico do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr. Alcalde
declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do día que
figura na convocatoria.
Pola Alcaldía sinálase que produciuse un erro na convocatoria no primeiro punto da orde do día,
onde di: 22.12.2004 e 17.01.2005, debe dicir: 22.12.2004, 10.01.2005 e 17.01.2005.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO:
22.12.2004, 10.01.2005 E 17.01.2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda prestar aprobación ós mesmos sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o
dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da

liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por
Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A Dª. ANA TERESA CRAVEIRO PARREIRA DA GAMA, licenza para obras de
axardinamento na finca núm.18.328 no lugar de Verxeles, parroquia de Oza.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.2. A Dª. SILVIA PUGA LOSADA, licenza para rehabilitación e ampliación dunha vivenda
unifamiliar situada en Torre, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto

D. José M. Arias Illanes e reformado presentado, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO RURAL NT-G2.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 7 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.249 M2/M2.
5)Presuposto: 81.043 euros.
6) Técnico director: Emilio Mato Iñiguez.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 64/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas e
o número de expediente.
2.3. A Dª. MARÍA TERESA MOLINO PIZARRO, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Insua (Parcela 1, fincas 486 e 487), parroquia de Luou, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Antonio Pena Rey, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172 da
Lei 9/2002, urbanizando o fronte de acordo coa memoria presentada segundo as condicións das
companías adxudicatarias dos servizos e aportando aval de garantía.
-Instalará un sistema de depuración autónomo dentro da parcela, e instalará unha tubería de
saneamento polo fronte da finca, ata o punto de conexión do emisario existente no centro do
núcleo de acordo coas indicacións da compañía adxudicataria Aquagest.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 3.25 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.25 M2/M2.
5)Presuposto: 74.391 euros.
6) Técnico director: Emilio Mato Iñiguez.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 65/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas e
o número de expediente.

2.4. A Dª. MARÍA TERESA MOLINO PIZARRO, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Insua (Parcela 2, fincas 486 e 487), parroquia de Luou, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Antonio Pena Rey, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172 da
Lei 9/2002; urbanizando o fronte de acordo coa memoria presentada segundo as condicións das
companías adxudicatarias dos servizos e aportando aval de garantía.
-Instalará un sistema de depuración autónomo dentro da parcela, e instalará unha tubería de
saneamento polo fronte da finca, ata o punto de conexión do emisario existente no centro do
núcleo de acordo coas indicacións da compañía adxudicataria Aquagest.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 3.25 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.25 M2/M2.
5)Presuposto: 74.391 euros.
6) Técnico director: Emilio Mato Iñiguez.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 66/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos directores
e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a data de
expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas e o
número de expediente.
2.5. A Dª. MARÍA TERESA MOLINO PIZARRO, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Insua (Parcela 3, fincas 486 e 487), parroquia de Luou, segundo proxecto

redactado polo arquitecto D. Antonio Pena Rey, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172 da
Lei 9/2002; urbanizando o fronte de acordo coa memoria presentada segundo as condicións das
companías adxudicatarias dos servizos e aportando aval de garantía.
-Instalará un sistema de depuración autónomo dentro da parcela, e instalará unha tubería de
saneamento polo fronte da finca, ata o punto de conexión do emisario existente no centro do
núcleo de acordo coas indicacións da compañía adxudicataria Aquagest.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 3.25 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.25 M2/M2.

5)Presuposto: 74.391 euros.
6) Técnico director: Emilio Mato Iñiguez.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 67/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas e
o número de expediente.
2.6. A Dª. MARÍA TERESA MOLINO PIZARRO, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Insua (Parcela 4, fincas 486 e 487), parroquia de Luou, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Antonio Pena Rey, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172 da
Lei 9/2002; urbanizando o fronte de acordo coa memoria presentada segundo as condicións das
companías adxudicatarias dos servizos e aportando aval de garantía.
-Instalará un sistema de depuración autónomo dentro da parcela, e instalará unha tubería de
saneamento polo fronte da finca, ata o punto de conexión do emisario existente no centro do
núcleo de acordo coas indicacións da compañía adxudicataria Aquagest.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 3.25 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.25 M2/M2.
5)Presuposto: 74.391 euros.
6) Técnico director: Emilio Mato Iñiguez.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 68/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas e
o número de expediente.
2.7. A Dª. MARÍA TERESA MOLINO PIZARRO, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Insua (Parcela 5, fincas 486 e 487), parroquia de Luou, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Antonio Pena Rey, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.

-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172 da
Lei 9/2002; urbanizando o fronte de acordo coa memoria presentada segundo as condicións das
companías adxudicatarias dos servizos e aportando aval de garantía.
-Instalará un sistema de depuración autónomo dentro da parcela, e instalará unha tubería de
saneamento polo fronte da finca, ata o punto de conexión do emisario existente no centro do
núcleo de acordo coas indicacións da compañía adxudicataria Aquagest.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 3.25 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.25 M2/M2.
5)Presuposto: 74.391 euros.
6) Técnico director: Emilio Mato Iñiguez.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 69/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos directores
e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a data de
expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas e o
número de expediente.
2.8. A TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., licenza de canalización para subministro de teléfono en
Ribeira, parroquia de Cacheiras, segundo plano que presenta, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.
-Aportará aval polo importe de 400 euros para reposición de pavimentos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.

2.9. A TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., licenza de canalización para subministro de teléfono en
Galanas, parroquia de Calo, segundo plano que presenta, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.
-Aportará aval polo importe de 300 euros para reposición de pavimentos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.10. A TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., licenza de canalización para subministro de teléfono
en Montouto, “Urbanización Xardín de Montouto”, parroquia de Cacheiras, no borde da estrada
C-541, segundo plano que presenta, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:

-Contará coa autorización da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda para o
tramo da estrada C-541.
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.
-Aportará aval polo importe de 1.200 euros para reposición de pavimentos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.11. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para canalización eléctrica subterránea en
Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto que adxunta asinado polo técnico Ignacio
José Sánchez-Ferragut Ortiz-Repiso, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, sobre autorización previa doutros organismos.
-Contar coa autorización previa da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda.
-Repoñe-lo pavimento e aceras en perfectas condicións.
-Aportar aval polo importe de 1.200 euros ós efectos de garantía para reposición de pavimentos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.12. A Dª. JOSEFINA LEA SANTISO, licenza para construcción dun cerramento de postes e
alambre de 12 metros lineais, na finca nº 1133 de Pedrouso, parroquia de Cacheiras, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual, desprazando a cuneta, en caso de existir, ata unha
distancia de 3,50 metros dende o eixe da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo rústico,
limitando a altura da zona opaca a 1.50 m. (artigo 33.i). No solo de núcleo rural a altura máxima
ó fronte da vía será de 90 centímetros opacos e celosía ou malla no resto.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.13. A D. JAIME GARCÍA CAO, licenza para obras de construcción dun galpón agrícola de 30
m2 no núcleo tradicional delimitado de Pite, parroquia de Lucí, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40 º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e

propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e con
cores acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe.
-Os usos estarán limitados ós indicados no artigo 27 da Lei 9/2002 mencionada.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.14. A D. JOSÉ Mª FARIÑA PÉREZ, licenza para obras de construcción dun galpón de 30 m2, no
núcleo tradicional delimitado, situado na finca nº 1985, en Rúa de Francos, parroquia de Calo,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública municipal. A distancia que
sinale Fomento sobre as vías de recente construcción.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40 º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e con
cores acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.

2.15. A D. ENRIQUE VÁZQUEZ IGLESIAS, licenza para obras de construcción dun galpón de 30
m2, no núcleo tradicional delimitado, situado na finca nº 469-2 en Xermeade, parroquia de Reis,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública municipal.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40 º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e con
cores acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.

2.16. A Dª. ROCIO LÓPEZ CARNEIRO, licenza para obras de construcción dun galpón de 30 m2,
no núcleo tradicional delimitado, situado na finca nº 1237 en Lamas, parroquia de Cacheiras,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública municipal, situando dentro da
zona clasificada como NT (núcleo rural).
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40 º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.17. A D. ANTONIO ROUCO PUENTE, licenza para obras de construcción dun galpón de 30 m2
e retellado da cuberta da edificación de 150 m2, situada en Tarrio nº 5, parroquia de Recesende,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
Galpón:
-Retranqueo mínimo de 3 m. a lindeiros e 6 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40 º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe.
Retellado:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.18. A D. JUAN JOSÉ BLANCO CIERTO, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación situada na finca nº 975, de 250 m2 , parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Contará coa autorización da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda para a
zona da estrada C-541.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.19. A D. MANUEL SAAVEDRA IGLESIAS, licenza para obras de retellado da vivenda existente
en Balcaide de 50 m2, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas

e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.20. A D. MANUEL BENITO GÓMEZ NOYA, licenza para obras de retellado de cubrir e cerrar
balcón con galería aberta para evitar humidades, de 6 m2, na vivenda situada en Texexe, finca nº
1760, polígono 12, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-As obras serán de estructura sinxela e non afectarán á estructura da edificación existente.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas

e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na
que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.21. A D. RAFAEL SISTO EDREIRA, licenza para obras consistentes en cementar e enlousar
unha pista na propia finca e facer unha cuneta aberta ó longo da finca de 40 metros, con
conducción pechada nun tramo central de 5 m., no núcleo de Regoufe, fincas nº 140, 141 e 142
do plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Instalará unha tubería de un mínimo de 40 centímetros de diámetro a unha distancia de 3,50
metros do eixe da pista no tramo pechado da cuneta, de forma que o pavimento sobre o tubo
quede a mesma cota que a pista existente.
-A cuneta situarase a unha distancia mínima de 3,50 metros ó eixe da pista pública.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.22. A COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA UNIDADE U-15-B, da urbanización Os Tilos,
licenza para obras de limpeza e reposición de canalóns e reposición de tellas, no edificio U-15-B
de Os Tilos, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma, e será exclusivamente de limpeza de canalóns e reposición de tellas deterioradas.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.

-As obras serán executadas tomando todas as condicións de seguridade a que fai referencia a
normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
3º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
3.1. Dada conta do escrito asinado por Dª. Carmen Diéguez González, como Presidenta da
Asociación Cultural “Niño do Vento”, de data 31.01.2005, con rexistro de entrada no Concello
núm. 365, do 01.02.05, no que solicita que se lle conceda o uso dun local axeitado para a
realización dun curso de papaventos e outras manualidades, a desenvolver entre a segunda
quincena de febreiro e a primeira de marzo, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Acceder ó solicitado pola interesada, informándoa de que ten a súa disposición o local (planta
baixa) onde estaban as dependencias da Policía Local, debendo poñerse en contacto co
Departamento de Cultura e Deportes para a coordinación da actividade, e baixo as seguintes
condicións:

-. A interesada será a responsable das accións ou omisións dos participantes que causen dano ás
instalacións durante o exercicio da actividade, debendo facerse cargo dos gastos que orixinen os
desperfectos.
-. Deberán adoptarse polos interesados tódalas medidas de seguridade adecuadas para a
protección das persoas e das instalacións.
-. Quedan obrigados a preserva-la integridade das instalacións e a faceren un uso adecuado das
mesmas.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.2. Dada conta do escrito asinado por Dª. Carmen Diéguez González, como Presidenta da
Asociación Cultural “Niño do Vento”, con rexistro de entrada no Concello núm. 456, do
09.02.05, no que solicita que o Concello lle proporcione un local para o desenvolvemento das
actividades e reunións da Asociación.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Informar á interesada que o Concello non dispón de locais axeitados neste momento.
2º) Comunicar este acordo á interesada.
3.3. Dada conta do escrito asinado por Dª. Carmen Hermida, como Presidenta da Asociación de
Veciños “Raviña Valdés” de S. Simón de Ons de Cacheiras, con rexistro de entrada no Concello
núm. 442, do 09.02.2005, no que solicita que o Concello lle proporcione un local como sede da
Asociación.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Informar á interesada que o Concello non dispón de locais axeitados neste momento.
2º) Comunicar este acordo á interesada.

3.4. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a D. Saul Eduardo Teplitzky, para o pago do
comedor do colexio da súa filla, durante o primeiro trimestre de 2005, por importe de 227,90
euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa dirección
e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.5. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a D. Santiago Sisto Nouche, para o pago dunha
débeda de 190 euros co odontólogo.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa dirección
e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

3.6. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Isabel Brocos García, para o pago do
comedor escolar dos seus fillos, no segundo trimestre de 2005, por importe total de 455,80 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa dirección
e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4º) APROBACIÓN DE BASES PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL.
Vistas as bases confeccionadas para a contratación dun normalizador/a lingüístico/a
cofinanciamento da subvención concedida pola Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro
convocatoria publicada no BOP do 22.10.2004, e visto o informe de Intervención, a Xunta
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aproba-las bases para a contratación referenciada baixo a modalidade de obra ou servizo
duración determinada, a xornada completa, ata o 30.09.2005.
2º) Autoriza-lo gasto con cargo ás partidas: 121/13100 e 313/16000.
3º) Realiza-la convocatoria pública mediante anuncio no xornal El Correo Gallego.
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5º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVIZOS.
Dada conta do expediente para a contratación do servizo de limpeza do Colexio da Ramallosa.
Casa do Concello con anexos. Local sociocultural con anexos. Xulgado de Paz (aula de
informática e biblioteca) e Policía Local, polo prazo de dous anos, cun presuposto de contrata de:
50.000 euros/ano, ive incluido; vistos os informes de Secretaría e Intervención, polo Sr. Alcalde
proponse verbalmente que o servizo sexa contratado polo sistema de concurso con
procedemento aberto, prestando aprobación ós pregos de cláusulas administrativas e de
prescricións técnicas obrantes no expediente.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aproba-lo expediente de contratación realizando a contratación do servizo relacionado polo
sistema de concurso con procedemento aberto, xustificando a elección por ser o sistema
establecido no art. 208 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de contratos das administracións públicas.
2º) Aproba-lo prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas polo
sistema de concurso con procedemento aberto obrantes no expediente.
3º) Autoriza-lo gasto como expediente anticipado de gasto con cargo ás seguintes partidas do
presuposto do Concello de 2005 inicialmente aprobado: 121/227.06, 313/227.06 e 422/22700,
quedando condicionado á definitiva entrada en vigor do presuposto no que se conteña o crédito
axeitado e suficiente, non poidendo aprobarse ningún gasto ata a entrada en vigor do presuposto
de 2005 contendo o crédito que existe no presuposto aprobado inicialmente.
4º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo, debendo
volta-lo expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación do contrato.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinte horas,
de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, debendo
remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.

Vº e Prace.
O Alcalde,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

O Secretario,

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 21 DE FEBREIRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo (A Coruña), sendo as dezanove
horas do día 21 de febreiro de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do 1º Tenente de Alcalde D. Antonio Castroagudín
Valladares, en substitución da Alcaldía, co obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente
ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde acctal: D. Antonio Castroagudín Valladares.
Concelleiros: D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Juan B. Aller Suárez, D. Manuel Mata Iglesias e D.
Manuel R. Cajaraville Campos.
Non asiste: D. Armando U. Blanco Martínez.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asisten: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello e D. Enrique Eijo Blanco,
Arquitecto Técnico do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr. Alcalde
acctal declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do día
que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO: 19.01.2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda prestar aprobación ó mesmo sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen (agás no expediente núm. 2/12, en que o Sr. Concelleiro Cajaraville
Campos absténse ó abeiro do disposto no art. 28 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común), acorda
concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A D. JAIME JORGE MIRÁS, licenza para ampliación de sótano na edificación que conta con
licenza de obras concedida na Xunta de Goberno Local do 8 de xaneiro de 2004, expte. 3/04, no
lugar de Solláns, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio
Sabucedo Costa, debendo axusta-las obras ás mesmas condicións da licenza concedida.
2.2. A D. JOSÉ MANUEL BUELA ABEIJÓN, licenza para obras de construcción dun galpón de 20
m2, para usos auxiliares da vivenda, no núcleo tradicional delimitado, situado na finca nº 270 en
Cabovila, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.

-Pendente máxima da cuberta 40 º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e con
cores acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.3. A D. MANUEL BARROS MAGARIÑOS, licenza para construcción dun cerramento de 35
metros lineais, na finca nº 1274 situada en Montes, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual e desprazando a cuneta ata o borde da base do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.1.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, “Os cerramentos e valados serán preferentemente vexetais, sen que os realizados con
material opaco de fábrica superen a altura de 1 metro, agás en parcelas edificadas, onde
poderan acadar 1,50 metros. En todo caso, débense realizar con materiais tradicionais do medio
rural no que se localicen, non permitíndose o emprego de bloques de formigón ou outros
materiais tradicionais de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados na forma
que regulamentariamente se determine.”
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.4. A D. MANUEL OTERO BARROS, licenza para construcción dun cerramento de 25 metros
lineais, na finca nº 620 situada en Igrexa, parroquia de Reis, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, e como mínimo a 50
centímetros separado da cuneta existente, situando a base do mesmo a mesma cota que o
pavimento actual e desprazando a cuneta ata o borde da base do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.1.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, “Os cerramentos e valados serán preferentemente vexetais, sen que os realizados con
material opaco de fábrica superen a altura de 1 metro, agás en parcelas edificadas, onde
poderan acadar 1,50 metros. En todo caso, débense realizar con materiais tradicionais do medio
rural no que se localicen, non permitíndose o emprego de bloques de formigón ou outros

materiais tradicionais de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados na forma
que regulamentariamente se determine.”
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.

2.5. A Dª. ROSANE DA SILVA AURORA, licenza para construcción dun cerramento segundo
proxecto técnico redactado por D. Enrique Perol Rama, na finca nº 2068 situada en Francos,
parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto técnico presentado, utilizando materiais de acabado segundo
o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.1.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, “Os cerramentos e valados serán preferentemente vexetais, sen que os realizados con
material opaco de fábrica superen a altura de 1 metro, agás en parcelas edificadas, onde
poderan acadar 1,50 metros. En todo caso, débense realizar con materiais tradicionais do medio
rural no que se localicen, non permitíndose o emprego de bloques de formigón ou outros
materiais tradicionais de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados na forma
que regulamentariamente se determine.”
-Na zona de núcleo rural cumplirá as condicións do proxecto presentado.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.6. A D. VICTORIANO QUIÑOY RAMOS, licenza para ampliación de muro existente entre
lindeiros de 12 metros lineais, na finca nº 1469 situada en Ameneiro, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibíndo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Terá unha altura máxima de 2,20 metros.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.7. A Dª. GENEROSA E. MARTÍNEZ MILMANDA, licenza para obras de retellado do galpón
existente con tella do país de 72 m2, en Cepeda, nº 3, parroquia de Oza, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Daráse cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.

-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.

2.8. A D. RAMÓN VÁZQUEZ SONEIRA, licenza para obras de retellado do galpón existente de 40
m2, na finca nº 480 en “As Pontes”, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Daráse cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de terreos,
construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias para a
protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas
e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que
se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.9. A D. ANSELMO RODRÍGUEZ LÓPEZ, licenza para construcción dun garaxe familiar
(galpón), en Reborido, parroquia de Calo, segundo plano de situación que presenta, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Recuamento mínimo a lindeiros de parcelas estremeiras: 3 metros.
-Pendente máxima cuberta de 30º con altura máxima de cumieira de 3,60 metros. As cubertas
estarán formadas por planos continuos sen quebraduras dos seus faldróns.
-Contará coa autorización previa de Fomento.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.10. A D. JUAN JOSÉ DAMOTA NÚÑEZ, licenza para obras de cerre da praza de garaxe nº 1 con
trasteiro, no sótano do edificio situado en Ramallosa, parroquia de Luci, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura da edificación.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.

2.11. A Dª. MARÍA JOSÉ PICÁNS ASOREY, licenza para obras menores de acondicionamento de
local para tenda de artigos de regalo no edificio Dolmen, portal 7, local nº 13, en Cacheiras,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura da edificación.
-Contará coas autorizacións a que se refire o artigo 196 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística
e protección do medio rural de Galicia.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2.12. A D. MANUEL ROBERTO CAJARAVILLE CAMPOS, licenza para segregación da finca
“senra”, nº 508 (2 parcelas) do plano de concentración parcelaria da parroquia de Reis, situada en
Pontevea, segundo proxecto redactado polo técnico D. Jesús Naveira Pequeno, debendo axustarse
ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
2.13. A “R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.”, licenza para instalar unha caseta
prefabricada para dar servizo á urbanización de Os Tilos, segundo proxecto que adxuntan,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Repoñe-lo pavimento e zonas afectadas en perfectas condicións.
-Cumprirá as condicións do artigo 104 da Lei 9/2002 sobre adaptación ó ambiente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
2.14. Escrito asinado por D. JOSÉ ANTONIO MATA COBAS, de data 21.10.2003, con rexistro de
entrada no Concello núm. 2.603, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ ANTONIO MATA COBAS e Dª. ANA Mª MARTÍNEZ
SORRIBAS, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda
unifamiliar, en Solláns, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal
núm. 255/00, de data 10.10.2000.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
2.15. Escrito asinado por D. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MOREIRA e Dª. VERÓNICA GARCÍA
LEBORÁN, de data 19.11.2002, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.406, no que solicita
licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda conceder a D. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MOREIRA e Dª. VERÓNICA
GARCÍA LEBORÁN, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a
vivenda unifamiliar, en Feros, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 287/00, de data 3.11.2000.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de Dª. CARMEN CANICOBA PACHECO, en representación de DEVESA CANICOBA
S.L., CIF: B-15.953.755, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.174, de data 18.11.2004,
solicitando licenza de apertura/instalación dun restaurante rústico.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico

municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a apertura dun
restaurante rústico, que se pretende ubicar en Ameneiro, parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JUAN LUIS OTERO FERNÁNDEZ, en
representación de MAQUINARIAS OTERO, S.L., con NIF: 35.427.125-H, para licenza de apertura
dun local destinado a venta de maquinaria agrícola en Balcaide, parroquia de Calo, e dada conta
do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do
23.12.2004 e da acta de comprobación favorable de data 10.02.2005 redactada polo técnico
municipal para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JUAN LUIS OTERO FERNÁNDEZ, en representación de MAQUINARIAS OTERO,
S.L., a licenza definitiva para apertura dun local destinado a venta de maquinaria agrícola.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente respectivo
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expedirase
a licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.3.- Escrito de Dª. BEATRIZ REY OTERO, en representación de “EMPRENDEDORES RL2 S.L.”,
CIF: B-15.858.822, con rexistro de entrada no Concello núm. 2.048, de data 13.08. 2004,
solicitando licenza de apertura para oficinas, en Cacheiras-Montouto, Estivada da Ribeira, bloque
3, baixo A.
Visto o informe sanitario de data 14.01.2005, a certificación técnica de solidez e seguridade
asinada polo arquitecto D. Sergio Lucio Paniccia, de 23 de xullo de 2004 e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda conceder a licenza que se solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente respectivo
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expedirase
a licenza.
3.4.- Escrito de D. JOSÉ LUIS FRANCISCO GALLEGO, NIF: 76.502.517-D, con rexistro de
entrada no Concello núm. 2.718, de data 11.10.2004, solicitando licenza de apertura para oficinas,
en Lucí-Ramallosa, edificio Boa Vila, fase II, baixo 2.

Visto o informe sanitario de data 14.01.2005, a certificación técnica de solidez e seguridade
asinada polo enxeñeiro técnico industrial D. Arturo Juiz López, de 7 de outubro de 2004 e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda conceder a licenza que se solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente respectivo
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expedirase
a licenza.

3.5.- Escrito de CENTRO DE MADURACIÓN DE PLÁTANOS S.L., CIF: B-15.549.173, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3.308, de data 30.11.2004, solicitando licenza de apertura
para unha froiteria ao por menor, en Cacheiras-Montouto, Km. 2.300 da estrada Santiago-A
Estrada.
Visto o informe sanitario de data 26.01.2005, a certificación técnica de solidez e seguridade
asinada polo arquitecto técnico D. Enrique Martínez Carregal, de 29 de novembro de 2004 e
demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda conceder a licenza que se
solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente respectivo
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expedirase
a licenza.
3.6.- Escrito de D. ALBERTO RUÍZ-ZORRILLA SENIN, NIF: 12.754.517-M, con rexistro de
entrada no Concello núm. 2.356, de data 20.09.2004, solicitando licenza de apertura para unha
oficina de administración de comunidades de veciños, en Cacheiras, edificio Veiga do Espiño,
local 2.-B.
Visto o informe sanitario de data 14.01.2005, a certificación técnica de solidez e seguridade
asinada polo arquitecto técnico D. Agustín Mirás Palacios, de 15 de setembro de 2004 e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda conceder a licenza que se solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente respectivo
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expedirase
a licenza.
3.7. Dada conta do escrito asinado por Dª. AMELIA DA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ DA SILVA,
de data 12 de xaneiro de 2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 157, no que solicita o
cambio de titularidade do establecemento dedicado a café-bar, situado no lugar de Galanas,
parroquia de Calo, propiedade de D. Gumersindo Peteiro Sánchez, que viña sendo explotado por
D. José Varela Rois, segundo licenza de cambio de titularidade núm. 1/04, que lle fora concedida
pola Xunta de Goberno Local en sesión de 8.01.2004; vistos os documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
3.8. Dada conta do escrito asinado por D. GUILLERMO ROMÁN VILA TORRES, de data 21 de
xaneiro de 2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 209, no que solicita o cambio de
titularidade do establecemento dedicado a taberna, situado no lugar de Florida, parroquia de
Raris, que viña sendo explotado por Dª. Mª del Carmen Botana Iglesias, segundo licenza de
cambio de titularidade núm. 5/04, que lle fora concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión
de 13.04.2004; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.

O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe emitido con carácter de
urxencia polo Departamento de Servicios Sociais con data 21.02.2005, no que se anticipa o seu
carácter de favorable e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda
concederlle a axuda no fogar a Dª Carmen Morao Conde, D.N.I. nº: 33.068.794-S, debendo
aportar a solicitante a cantidade mensual de 43,27 Euros para o citado fin.
4.2. SOLICITUDE DE VADO PERMANENTE. - Visto o escrito asinado por D. Agustín Mirás
Palacios, en calidade de Presidente da Comunidade de Propietarios da Urbanización Os Carballos
Fase III sita en Montouto, con CIF: H-15824428, de data 15.12.2004, con rexistro de entrada no
Concello núm. 3495, do 16.12.2004, no que solicita a concesión dunha licenza de vado
permanente para o acceso ó garaxe dos bloques 5 e 6 de dita urbanización, e visto o informe da
Policía Local, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen acorda:
1º) Conceder a licenza de vado solicitada, cunha lonxitude de 4,20 metros, outorgándolle ó
número de licenza:1/05.
Coa concesión da licenza practicarase a liquidación da taxa pola entrada de vehículos a través das
beirarrúas e por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de
mercadorías de calquera clase, así como o importe da placa e non se considerará concedida a
licenza ata tanto non se xustifique o pagamento da débeda tributaria.
A licenza entenderáse prorrogada anualmente mentres o interesado non presente declaración de
baixa ou sexa revogada polo Concello, de acordo co que se estableza na Ordenanza Municipal de
Circulación.
2º) Notificar a liquidación das taxas do expediente por Intervención.
3º) Notificar este acordo ó interesado, informándolle que debe pasar polo Departamento da
Policía Local do Concello onde se lle fará entrega, previo pagamento do seu prezo que será o de
compra segundo o estipulado na factura correspondente, da placa oficial onde constará o número
de autorización.
4º) Pasar o expediente ó Departamento da Policía Local do Concello para a súa xestión e
incorporación ó padrón fiscal correspondente.

4.3. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª Mercedes Brea Martínez, D.N.I. nº:
33.234.511-V, debendo aportar a solicitante a cantidade mensual de 43,27 Euros para o citado fin.
4.4. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a

Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Claudia Ethel Acosta Álvarez, para o pago
de alimentos, mentras subsista a actual situación da solicitante.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa dirección
e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.5. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Marisela Lli Albert, para o pago de
alimentos, mentras subsista a actual situación da solicitante.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa dirección
e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.6. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Mª Milagros Mourelle Blanco, para o pago
do comedor escolar da súa filla, para o primeiro trimestre de 2005, por un importe total de 227,90
Euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa dirección
e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.7. Visto o escrito asinado por Dª Olalla Vázquez Pérez, como Directora Xerente do Complexo
Xerontolóxico O Castro (Centro residencial O Castro S.L.), CIF: B-15856347, con enderezo en O
Castro-Mouromorto-Calo-Teo, de data 20 de xullo de 2004, con rexistro de entrada no Concello
núm. 1913, do 02.08.2004, no que expón que o centro residencial que representa pretende
implantar un servizo de centro de día nas instalacións que forman parte do complexo e para levar
a cabo a apertura dese centro é preciso delimitar a zona da edificación que se vai destinar a tal fin,
adxuntando plano das instalacións coa expresión da parte das mesmas que se adicaría a centro de
día, polo que solicita a correspondente licenza de cambio de uso.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Modificar a licenza concedida con data 2 de outubro de 2003 para residencia 3ª idade,
engadindo á mesma a actividade de centro de día.
2º) Que se remita certificación deste acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos,
informándolle que non poderá exerce-la actividade sen a obtención previa da autorización da
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais.
4.8. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.

Dada conta do escrito asinado por D. Jesús Castro Puente, DNI: 76.847.218-D, en representación
da empresa Transportes y Maquinaria C.P., S.L., con rexistro de entrada número 531, de
14.02.2005, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo importe de
1.488,68 Euros, como garantía definitiva da obra de: Acondicionamento en Xirimbao, e vistos o
informe de Intervención do 15.02.2005 e o informe asinado polo técnico D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez do 10.02.2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, considerando que transcurriu o prazo de garantía
dun ano e non se ten nada que reclamar ó contratista por mor da execución das obras, acorda:
1º) Autoriza-la cancelación da fianza definitiva referenciada ó contratista.
4.9. Visto o escrito asinado por D. Ricardo Braña Cao, de data 15.02.2005, con rexistro de
entrada número 544, do 15.02.2005, no que expón que por un erro na solicitude que presentou en
data 3.12.2004, con rexistro de entrada número 3.361, se concedeu licenza de obras a nome de D.
Ricardo Braña Porteiro ( Expte. 12/05 ) por acordo da Xunta de Goberno Local do 10.01.2005, e
solicita que se modifique e se conceda a licenza a nome de D. Ricardo Braña Cao.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Rectifica-lo erro, modificando o acordo da Xunta de Goberno Local do 10.01.2005 no senso
seguinte: onde di Ricardo Braña Porteiro, debe dicir Ricardo Braña Cao.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.
4.10. Visto o escrito asinado por D. Manuel Rodríguez Buela, de data 4.02.2005, con rexistro de
entrada número 424, de data 05.02.2005, no que expón que lle foi concedida pola Comisión de
Goberno en data 29.11.2001, licenza para a construcción dunha vivenda unifamiliar en Bouñou,
parroquia de Rarís, a nome de D. Manuel Rodríguez Buela( expediente 252/01), e solicita que se
cambie a titularidade de dita licenza a nome de D. Manuel Barros Sanmartín, DNI:33.241.018-S,
por cambio de titularidade da propiedade.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda:
1º) Tomar coñecemento do cambio de titularidade da licenza referenciada.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

5) APROBACIÓN DE PRESUPOSTOS.
Vistas as memorias valoradas e presupostos que se atopan sobre a mesa seguidamente
relacionados, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar as seguintes memorias valoradas e presupostos:
1.1-. Memoria valorada da obra de: Reparación e bacheo de pistas Concello de Teo, asinada polo
arquitecto técnico municipal, cun presuposto de contrata de: 25.397,52 euros, ive incluído.
1.2-. Memoria valorada da obra de: Pavimentación de varias vías no Concello de Teo, asinada
polo arquitecto técnico municipal, cun presuposto de contrata de: 13.162,62 euros, ive incluído.

1.3-. Memoria valorada da obra: Instalación de rede de alcantarillado en Catro camiños.
Cacheiras.Teo, asinada polo arquitecto técnico municipal, cun presuposto de contrata de:
10.973,83 euros, ive incluído.
1.4-. Memoria valorada da obra: Abastecemento de auga, asinada polo arquitecto técnico
municipal, cun presuposto de contrata de: 8.270,59 euros, ive incluído.
1.5-. Presuposto de instalación de rede de alcantarillado no lugar de Ramallosa para saneamento
da urbanización promovida por Jeso S.L., asinado polo arquitecto técnico municipal, importe:
10.312,47 euros.
1.6-. Presuposto de Editorial Galaxia do 01.02.2005, remitido vía fax, por subministro de 4.000
exemplares do libro: Terras de Compostela, a imprimir conxuntamente coa edición que esa
editorial está a preparar para a Asociación Sar-Ulla, importe: 7.371,60 euros, ive incluído.
1.7-. Presuposto de Marlo S.C. núm. 16, do 15.02.2005, remitido vía fax, por subministro de dúas
marquesiñas modelo Ames para refuxio de viaxeiros de autobús, importe: 7.997,04 euros, ive
incluído.
1.8-. Presuposto de J. Tomé, equipamento de oficinas, núm. 0003/ED, de data 12.01.2005, polo
subministro de tres mesas integradas, tres caxoneiras, tres armarios baixos, tres armarios
medianos, tres sillóns de dirección Zen e seis confidentes Noa, para novos despachos da planta
baixa da Casa do Concello, importe: 4.066,73 euros.
2º) Contratar polo sistema de contrato menor as obras e subministros referenciados facultando ó
Sr. Alcalde para tódolos trámites sucesivos.
As obras e subministros serán pagados previa presentación da correspondente factura
debidamente conformada polo Concelleiro responsable da súa xestión, debendo especificarse
detalladamente todos os conceptos incluídos na factura, que se corresponderán cos incluídos nas
memorias valoradas ou presupostos.
6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinte horas e cinco
minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde acctal,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde acctal,
O Secretario,
Asdo. Antonio Castroagudín Valladares.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 28 DE FEBREIRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as dezanove
horas do día 28 de febreiro de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente
citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Juan B. Aller
Suárez, D. Manuel Mata Iglesias e D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: D. Enrique Eijo Blanco, Arquitecto Técnico do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr. Alcalde
declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do día que
figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO: 09.02.2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda prestar aprobación ó mesmo sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o
dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da
liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por
Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A Dª. MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ PARAJÓ, licenza para construcción dun galpón de 25 m2
unido á vivenda, na finca nº 2201 de Mazas, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40 º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e con
cores acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c. da Lei 9/2002, para harmonizar
coa paisaxe.

-A obra situarase dentro da zona da finca clasificada como Núcleo Rural NT-G2.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.2. A Dª. OTILIA FERNÁNDEZ LEBORÁN, licenza para construcción dun galpón de 25 m2
adosado á vivenda, na finca nº 1236-1 de Lamas, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-No acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e propios da
zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e con cores
acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c. da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.3. A D. JESÚS SOUTO CARLÍN, licenza para construcción dun cerramento de 100 metros
lineais, na finca situada en Montouto, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia que sinale a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Vivenda en relación coa antigua estrada C-541, hoxe AC-841.
Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.4. A D. FELIPE SÚAREZ ORDOÑEZ, licenza para obras de construcción dunha rampa de
acceso de 4,50 metros para a finca situada en A Pedreira, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Instalará unha tubería cun mínimo de 40 centímetros de diámetro no borde da base do cerre e
alonxado o máis posible do eixe da pista pública.
-O pavimento sobre o tubo quedará nivelado á mesma altura que o da pista existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.5. A Dª. MÓNICA VILARIÑO CAJARAVILLE, licenza para obras menores para desmontar un
tramo de viña e rebaixar a nivel da pista o terreo nuns 100-150 m2 para amplia-lo camiño e
facilita-lo paso de vehículos, na finca 465 de Vilela, parroquia de Rarís.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.6. A Dª. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ DE RÁBAGO PÉREZ, licenza para obras de traslado dun
cruceiro dentro da propia finca, desprazando uns 30 metros, situado no núcleo de Tras do Eixo,
parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:

-Contará coa autorización previa da Consellería de Cultura.
-Tomaranse todas as medidas de seguridade e protección sobre o ben patrimonial.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses.
2. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
2.7. Escrito asinado por D. MANUEL FRANCISCO SALGADO FERREIRO, de data 22.02.2005,
con rexistro de entrada no Concello núm. 739, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda
conceder a D. MANUEL FRANCISCO SALGADO FERREIRO, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Bouñou, parroquia de Raris,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 216/03, de data 24.11.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3º) APROBACIÓN INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE.
Dada conta do expediente tramitado a instancia de D. Ricardo Carreiro Álvarez, con NIF:
7.232.316-N, en representación de Inversiones Carreiro y Álvarez S.L. de estudio de detalle da
parcela F, Plan Parcial de San Sadurniño, estrada Santiago-A Estrada (AC 841) en Teo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto Angel Luís Monteoliva Díaz, de data decembro de 2004,
tendo por obxecto a fixación das aliñacións das futuras edificacións (área de movemento máxima)
nas parcelas F-1 e F-2. Ditas parcelas proceden da parcelación da parcela F, que é resultante da
ordenación do Polígono San Sadurniño, sito na estrada Santiago-A Estrada (AC 841), no
Concello de Teo.
Preténdese así mesmo situar a edificabilidade que lle outorga o plan parcial a estas parcelas e, de
acordo o mesmo, poder edificar ”en caso de que non se promova á vez a totalidade do conxunto”
según se establece no artigo 2.3.3. Edificacións para equipamentos e centro cívico do citado plan
parcial.
Vistos os informes de Secretaría e do arquitecto técnico municipal, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar inicialmente o estudio de detalle referenciado, coas condicións especificadas na
escritura pública de acordos sociais número 61 outorgada ante o notario de O Carballiño D.
Ernesto Nicolás Millan de data 17 de febreiro de 2005, obrante no expediente.
2º) Someter o expediente a información pública para a presentación de alegacións polo prazo de
vinte días hábiles mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos
xornais de maior circulación da provincia. Á vista do resultado da información pública o Pleno ha
aprobalo definitivamente coas modificacións que resulten pertinentes.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. Visto o escrito asinado por D. Leonardo Amboage, en representación de A.CE.GA.
(Academia de Enseñanza de Galicia), de data 14.02.2005, con rexistro de entrada núm 71, e data
23.02.05, no que solicita a utilización dunha aula de informática de Teo, para a impartición de
cursos de informática gratuitos do Fondo Social Europeo (FORCEM), destinado a comerciantes
deste concello. As datas solicitadas son do 14.03.2005 ó 30.05.2005, en horario e 15:00 a 17:00 e
de 21:30 a 23:30 horas. Tamén se solicita unha aula para a impartición de cursos de deseño de
escaparate e inglés no mesmo horario, e en data 01.06.2005 a 30.06.2005.

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Acceder ó solicitado polo interesado, informándoo de que ten á súa disposición o local da
aula de informática municipal, debendo poñerse en contacto co Departamento de Cultura e
Deportes para a coordinación da actividade, e baixo as seguintes condicións:
- Os cursos deberán ser totalmente gratuitos, non debendo supoñer ningún custo nin para os
participantes nin para o Concello.
-. O interesado será o responsable das accións ou omisións dos participantes que causen dano ás
instalacións durante o exercizo da actividade, debendo facerse cargo dos gastos que orixinen os
desperfectos.
-. Deberán adoptarse polo interesado tódalas medidas de seguridade adecuadas para a
protección das persoas e das instalacións.
-. Quedan obrigados a preserva-la integridade das instalacións e a faceren un uso adecuado das
mesmas.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.2. Visto o escrito asinado por Dª Mª Elena Suárez Silva, en representación da “Asociación
Recreativa e Cultural Los Tilos”, de data 26.01.2005, con número de rexistro de entrada 342 e
data 28.01.2005, no que adxunta presuposto para a adquisición de diferentes publicacións
destinadas á Axencia de Lectura dos Tilos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Acceder ó solicitado pola interesada, e comprar o material especificado no presuposto de “Ir
Indo Edicións, S.L.”, con nº PE 4, e data 18.01.05, por importe de 2.767,12 euros(IVE
incluido).
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos, informándoa de
que dito material se porá a disposición do público na Axencia de Lectura dos Tilos.
4.3. Visto o escrito asinado por D. José Ángel Casal Fernández, de data 21.12.04, con número
de rexistro de entrada 3621 e data 27.12.04, reclamando en esencia a exención da taxa de
sumidoiros derivada do cómputo do consumo de auga para rego do seu xardín, a instalación de contadores
de auga independentes para consumo humano e para rego, e a devolución da parte correspondente
do recibo de sumidoiros do ano 2004.
Considerando que a obriga do subministro do servizo de auga potable cúmprese facendo
chegar a auga ata as instalacións particulares do usuario, con independencia do uso
que dela faga, tendo en conta que o seu destino primordial é o consumo humano.
Considerando que a ordenanza fiscal reguladora da taxa de sumidoiros do Concello
establece no seu artigo 5 que a cota tributaria a esixir pola prestación dos servizos de
sumidoiros e depuración determinarase en función da cantidade de auga, medida en metros
cúbicos, utilizada na finca.
Considerando que a rede de sumidoiros non só recolle as augas vertidas a ela indirectamente, senón tamén as que se infiltran directamente na terra, tal e como reflicte o feito
impoñible para a aplicación do canon de saneamento. (Lei 8/93): Enténdese por vertido
directo o realizado directamente sobre as augas continentais, canles de rego ou dende terra ó
mar territorial, ou ben o realizado mediante infiltración ó terreo. Enténdese por vertido
indirecto o que non reúne as características anteriores, como o realizado en azarbes, rede de
sumidoiro, canles de desaugue e pluviais.
Considerando que este órgano non pode entrar neste momento en cuestións relativas á
posible modificación da normativa de cara a particularizar os cómputos do consumo,

competencia que, ademais, corresponde ó Pleno da Corporación; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Desestimar a solicitude de devolución formulada polo interesado por canto a liquidación da
taxa polo servizo de sumidoiro practicada no ano 2004 é conforme coa ordenanza fiscal
vixente.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
5º) PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA INFRAESTRUCTURAS RURAIS. ADOPCIÓN
DOS ACORDOS QUE PROCEDAN.
Dada conta do programa referenciado, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen aproba o seguinte acordo:
“O Concello de Teo, ante a notificación efectuada pola Consellería de Política Agroalimentaria e
Desenvolvemento Rural, de realizar con cargo ós seus presupostos a obra de infraestructura rural
consistente en:”Saneamento en Vilar de Calo e outro”, manifesta a súa aceptación á execución da
mesma en réxime de cooperación e comprométese a:
-. Poñer a disposición da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, libre
de cargas e gravames tódolos terreos necesarios para a normal execución das obras, así como os
correspondentes permisos e autorizacións necesarios para levar adiante as mesmas.
-. Renunciar a calquera clase de tributo ou taxa por mor das obras.
-. Continuar asumindo, despois da recepción das obras e previa comunicación do órgano da
Comunidade Autónoma, a súa explotación, mantemento e conservación.
-. Facultase ó Sr. Alcalde-Presidente para a sinatura do correspondente convenio de cooperación.”
-. FORA DA ORDE DO DÍA.
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos seis membros que legalmente compoñen a Xunta de Goberno Local, acordouse
a inclusión dos seguintes asuntos na orde do día:
1º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTOS.
Vistos os presupostos e memorias valoradas que se atopan sobre a mesa seguidamente
relacionados, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aprobar os seguintes presupostos e memorias valoradas:
1.1-. Presuposto da obra de: Rede abastecemento en Pedrouzo, asinada polo arquitecto técnico
municipal, cun presuposto de contrata de: 4.771,50 euros, ive incluído.
1.2-. Presuposto da obra de: Pavimento en Pedrouso. Cacheiras, asinada polo arquitecto técnico
municipal, cun presuposto de contrata de: 8.070,78 euros, ive incluído.
1.3-. Presuposto da obra: Gradas campo de fútbol Recesende, asinada polo arquitecto técnico
municipal, cun presuposto de contrata de: 22.240,90 euros, ive incluído.
1.4-. Memoria valorada da obra: Isleta Cruce Urbanización Os Tilos, asinada polo arquitecto
técnico municipal cun presuposto de execución por contrata de: 3.223,08 euros, ive incluído.
1.5-. Memoria valorada da obra: Sinalización horizontal Urbanización Os Tilos, asinada polo
arquitecto técnico muncipal cun presuposto de execución por contrata de: 864,38 euros,ive
incluído.

2º) Contratar polo sistema de contrato menor as obras referenciadas facultando ó Sr. Alcalde
para tódolos trámites sucesivos.
As obras e subministros serán pagados previa presentación da correspondente factura
debidamente conformada polo Concelleiro responsable da súa xestión, debendo especificarse
detalladamente todos os conceptos incluídos na factura, que se corresponderán cos incluídos
nos presupostos.
6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as dezanove
horas e coarenta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e
prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de
abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 14 DE MARZO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as
dezanove horas e quince minutos (con retraso) do día 14 de marzo de 2005, reuníronse en
primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Juan B. Aller Suárez, D. Manuel Mata
Iglesias e D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Non asiste: D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Advertido erro na convocatoria no punto 5º onde di solicitude de subvención, debe dicir
solicitude de cesión.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO:
21.02.2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda prestar aprobación ó mesmo, coa seguinte corrección de erros:
No punto 5: Aprobación de presupostos, no apartado 1.5, onde di: 7.470,64 euros, debe
dicir:10.312,47 euros.
2º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
2.1. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Marisela Lli Albert, con D.N.I.
45.905.797-M, para o pago da excursión escolar do seu fillo, por un importe de:180 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.2. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a D. Diego Fernández Motos, con D.N.I.
71.414.976-E, para a compra de gafas para a súa filla, por un importe de:125 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.

3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Mª del Pilar Rosende Cebeiro, con
D.N.I. 76.466.263, para a compra de alimentos.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.4. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación
obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Antonio Domínguez Suárez,
DNI. 33.164.903-F, posto que segundo o informe do 03.12.2004 do Equipo de Valoración de
Minusvalideces da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, o interesado
presenta dificultades graves de mobilidade que lle impidan a utilización do transporte
colectivo.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
2.5. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe emitido polo Departamento
de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade de cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda
concederlle a axuda no fogar a D. Manuel Quintela Paz, D.N.I. nº: 32.253.124-V, debendo
aportar o solicitante a cantidade de:14,42 euros mensuais para o citado fin.
2.6. Dada conta do escrito asinado por Dª. Carmen Diéguez González, como Presidenta da
Asociación Cultural “Niño do Vento”, de data 7.03.2005, con rexistro de entrada no Concello
núm. 1059, do 09.03.05, no que solicita que se lle conceda o uso dun local axeitado para a
realización dun curso de xadrez e outros xogos de mesa de carácter gratuito, a desenvolver os
sábados pola tarde, durante os meses de abril, maio e xuño; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Acceder ó solicitado pola interesada, informándoa de que ten a súa disposición o local
(planta baixa) onde estaban as dependencias da Policía Local, debendo poñerse en contacto co
Departamento de Cultura e Deportes para a coordinación da actividade, e baixo as seguintes
condicións:
-. A interesada será a responsable das accións ou omisións dos participantes que causen dano ás
instalacións durante o exercicio da actividade, debendo facerse cargo dos gastos que orixinen
os desperfectos.
-. Deberán adoptarse polos interesados tódalas medidas de seguridade adecuadas para a
protección das persoas e das instalacións.
-. Quedan obrigados a preserva-la integridade das instalacións e a faceren un uso adecuado das
mesmas.

2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.7. Visto o escrito asinado por D. Xosé Manuel Fariña Barreiro, con D.N.I. 33.296.947-P, de
data 09.03.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 1041, do 09.03.2005, no que
expoñen as molestias que lle ocasionan as obras que se están a realizar en Vilares de Rúa de
Francos por mor do AVE, polo que se pide a detención inmediata das obras, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Enviar copia do escrito á UTE, ó Ministerio de Fomento e a G.O.C. Fixó.
2º) Dar traslado ós interesados dos trámites realizados para o seu coñecemento.
2.8. Visto o escrito asinado por D. José L. Beiras Padella, en calidade de Director de Xestión e
SSXX do SERGAS, de data 10.03.05, con rexistro de saída núm. 1348, do 10.03.2005, con
rexistro de entrada núm. 1129, de data 14.03.05, no que traslada a petición feita desde o Centro
de Saúde dos Tilos para a instalación de terminais telefónicos nos despachos das consultas dos
médicos e ATS/UDE do centro, para a recepción de chamadas, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Colocar teléfonos nas consultas, sen que isto supoña a instalación de novas liñas telefónicas,
e que sirvan para poder recibir chamadas, sen incremento de custo por consumo telefónico para
o Concello.
2º) Facultar ó Sr. Concelleiro Mata Iglesias para a xestión deste acordo.
2.9. Visto o escrito asinado por Dª Rosa Gómez Limia, en calidade de Presidenta da Asociación
“Teenses pola Igualdade”, de data 04.03.05, con rexistro de entrada núm. 968, do 07.03.05, no
que solicita o servizo de calefacción para o local da asociación situada na Escola de Recesende.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar á interesada que os escritos deben ir dirixidos ó Sr. Alcalde-Presidente, e non a un
funcionario do Concello, polo que, en adiante, se arquivarán sen máis trámite.
2º) Poñer en coñecemento da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e da
Delegación Provincial que este Concello non autorizou o uso desa escola, a parte na que estaba
a casa da mestra, que non estaba arranxada, parece ser que arreglada por esa asociación pola súa
conta, polo que os servizos de luz, calefacción, etc., deberán ser da competencia da Xunta de
Galicia que autorizou o uso, non facéndose responsable este Concello por razón da autorización
concedida por esa Delegación Provincial, dos gastos que poida conlevar a dotación de servizos
ó local da escola onde vivía a mestra.
3º) Acompañar a estes efectos copia dos escritos presentados pola asociación nos que se solicita
a calefacción, á Consellería e á Delegación Provincial de Educación e Ordenación Universitaria.
2.10. SOLICITUDE DE VADO PERMANENTE. - Visto o escrito asinado por D. José Luis
García Rego, con D.N.I. 33.248.438-Y, de data 25.02.05, con rexistro de entrada no Concello
núm. 849, do 25.02.05, no que solicita a renovación dunha licenza de vado permanente para o
acceso ó seu establecemento, situado no lugar de Cacheiras, da parroquia de Cacheiras, e visto o
informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:

1º) Conceder a licenza de vado solicitada, cunha lonxitude de 15 metros, outorgándolle ó
número de licenza:2/05.
Coa concesión da licenza practicarase a liquidación da taxa pola entrada de vehículos a través
das beirarrúas e por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de
mercadorías de calquera clase, así como o importe da placa e non se considerará concedida a
licenza ata tanto non se xustifique o pagamento da débeda tributaria.
A licenza entenderáse prorrogada anualmente mentres o interesado non presente declaración de
baixa ou sexa revogada polo Concello, de acordo co que se estableza na Ordenanza Municipal
de Circulación.
2º) Notificar a liquidación das taxas do expediente por Intervención.
3º) Notificar este acordo ó interesado, informándolle que debe pasar polo Departamento da
Policía Local do Concello onde se lle fará entrega, previo pagamento do seu prezo que será o
de compra segundo o estipulado na factura correspondente, da placa oficial onde constará o
número de autorización.
4º) Pasar o expediente ó Departamento da Policía Local do Concello para a súa xestión e
incorporación ó padrón fiscal correspondente.
2.11. SOLICITUDE DE VADO PERMANENTE. - Visto o escrito asinado por D. Antonio
Pereira Vaamonde, con D.N.I. 33.292.494-V, de data 23.02.05, con rexistro de entrada no
Concello núm. 801, do 24.02.05, no que solicita a renovación dunha licenza de vado
permanente para o acceso ó seu domicilio, situado no lugar de A Grela,15 da parroquia de
Vaamonde, e visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Conceder a licenza de vado solicitada, cunha lonxitude de 1,92 metros, outorgándolle ó
número de licenza:3/05.
Coa concesión da licenza practicarase a liquidación da taxa pola entrada de vehículos a través
das beirarrúas e por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de
mercadorías de calquera clase, así como o importe da placa e non se considerará concedida a
licenza ata tanto non se xustifique o pagamento da débeda tributaria.
A licenza entenderáse prorrogada anualmente mentres o interesado non presente declaración de
baixa ou sexa revogada polo Concello, de acordo co que se estableza na Ordenanza Municipal
de Circulación.
2º) Notificar a liquidación das taxas do expediente por Intervención.
3º) Notificar este acordo ó interesado, informándolle que debe pasar polo Departamento da
Policía Local do Concello onde se lle fará entrega, previo pagamento do seu prezo que será o
de compra segundo o estipulado na factura correspondente, da placa oficial onde constará o
número de autorización.
4º) Pasar o expediente ó Departamento da Policía Local do Concello para a súa xestión e
incorporación ó padrón fiscal correspondente.
2.12. SOLICITUDE DE VADO PERMANENTE. - Visto o escrito asinado por D. Manuel
Gómez Moratalla, con D.N.I. 33.198.680C, de data 22.02.05, con rexistro de entrada no
Concello núm. 744, do 22.02.05, no que solicita a renovación dunha licenza de vado
permanente para o acceso ó seu establecemento, situado no lugar de As Galanas, da parroquia
de Calo, e visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Conceder a licenza de vado solicitada, cunha lonxitude de 9 metros, outorgándolle ó
número de licenza:4/05.

Coa concesión da licenza practicarase a liquidación da taxa pola entrada de vehículos a través
das beirarrúas e por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de
mercadorías de calquera clase, así como o importe da placa e non se considerará concedida a
licenza ata tanto non se xustifique o pagamento da débeda tributaria.
A licenza entenderáse prorrogada anualmente mentres o interesado non presente declaración de
baixa ou sexa revogada polo Concello, de acordo co que se estableza na Ordenanza Municipal
de Circulación.
2º) Notificar a liquidación das taxas do expediente por Intervención.
3º) Notificar este acordo ó interesado, informándolle que debe pasar polo Departamento da
Policía Local do Concello onde se lle fará entrega, previo pagamento do seu prezo que será o de
compra segundo o estipulado na factura correspondente, da placa oficial onde constará o
número de autorización.
4º) Pasar o expediente ó Departamento da Policía Local do Concello para a súa xestión e
incorporación ó padrón fiscal correspondente.
2.13. SOLICITUDE DE VADO PERMANENTE. - Visto o escrito asinado por D. José Conde
Trasande, con D.N.I. 76.869622-B, en representación de “Dermolimp-Derquim, S.L.”, de data
25.02.05, con rexistro de entrada no Concello núm. 850, do 25.02.05, no que solicita a
renovación dunha licenza de vado permanente para o acceso ó seu establecemento, situado no
lugar de Cacheiras (Edif. O Dolmen P6-Baixo11), da parroquia de Cacheiras, e visto o informe
da Policía Local, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Conceder a licenza de vado solicitada, cunha lonxitude de 3 metros, outorgándolle ó número
de licenza:5/05.
Coa concesión da licenza practicarase a liquidación da taxa pola entrada de vehículos a través
das beirarrúas e por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de
mercadorías de calquera clase, así como o importe da placa e non se considerará concedida a
licenza ata tanto non se xustifique o pagamento da débeda tributaria.
A licenza entenderáse prorrogada anualmente mentres o interesado non presente declaración de
baixa ou sexa revogada polo Concello, de acordo co que se estableza na Ordenanza Municipal
de Circulación.
2º) Notificar a liquidación das taxas do expediente por Intervención.
3º) Notificar este acordo ó interesado, informándolle que debe pasar polo Departamento da
Policía Local do Concello onde se lle fará entrega, previo pagamento do seu prezo que será o de
compra segundo o estipulado na factura correspondente, da placa oficial onde constará o
número de autorización.
4º) Pasar o expediente ó Departamento da Policía Local do Concello para a súa xestión e
incorporación ó padrón fiscal correspondente.
2.14. SOLICITUDE DE VADO PERMANENTE. - Visto o escrito asinado por D. Manuel
Pazos Vento, con D.N.I. 33.246.204-A, de data 25.02.05, con rexistro de entrada no Concello
núm. 854, do 28.02.05, no que solicita a concesión dunha licenza de vado permanente para o
acceso ó seu domicilio, situado no lugar de Pontevea, 10 da parroquia de Reis, e visto o informe

da Policía Local, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Conceder a licenza de vado solicitada, cunha lonxitude de 3 metros, outorgándolle ó
número de licenza:6/05.
Coa concesión da licenza practicarase a liquidación da taxa pola entrada de vehículos a través
das beirarrúas e por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de
mercadorías de calquera clase, así como o importe da placa e non se considerará concedida a
licenza ata tanto non se xustifique o pagamento da débeda tributaria.
A licenza entenderáse prorrogada anualmente mentres o interesado non presente declaración de
baixa ou sexa revogada polo Concello, de acordo co que se estableza na Ordenanza Municipal
de Circulación.
2º) Notificar a liquidación das taxas do expediente por Intervención.
3º) Notificar este acordo ó interesado, informándolle que debe pasar polo Departamento da
Policía Local do Concello onde se lle fará entrega, previo pagamento do seu prezo que será o
de compra segundo o estipulado na factura correspondente, da placa oficial onde constará o
número de autorización.
4º) Pasar o expediente ó Departamento da Policía Local do Concello para a súa xestión e
incorporación ó padrón fiscal correspondente.
3º)
APROBACIÓN
DE
PROXECTO
REFORMADO
DAS
OBRAS
DE
ACONDICIONAMENTO/ACABADOS DOS CENTROS SOCIAIS DE OZA E RARIS.
Dada conta do proxecto reformado de: Acondicionamento/acabados dos centros sociais de Oza
e Rarís asinado polo arquitecto Luis Ruibal Rodríguez, de data febreiro de 2005, por un
importe de execución por contrata de:26.948,73 euros, ive incluído, realizado segundo se sinala
no mesmo como consecuencia da necesidade de colocar nun volume exterior os aseos, a
cociña, o almacén e a reforma da actual entrada en fase de execución, que corresponde a obras
a maiores a realizar e que non estaban presupostadas segundo se sinala no proxecto.
Visto o informe de Secretaría, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o proxecto reformado referenciado.
2º) Dar audiencia ó contratista ó abeiro do previsto no art. 146.2 do RDL 2/2000, do 16 de
xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas.
4º) DACIÓN DE CONTA DE ADDENDA A CONVENIO DE COLABORACIÓN.
Dada conta da addenda ó convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e o
Concello para a recuperación do vertedoiro de residuos sólidos urbanos e creación dun punto
limpo, asinada con data 25 de febreiro de 2005, que en esencia supón un reaxuste das obrigas
económicas asumidas pola consellería por anualidades do seguinte xeito: 67,61 euros con cargo
ó presuposto da Xunta de Galicia de 2004 e 214.932,39 con cargo ó presuposto da Xunta de
Galicia de 2005.
A Xunta de Goberno Local queda enterada.

5º) SOLICITUDE DE CESIÓN.
Dada conta da Orde da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local do 28 de
xaneiro de 2005 pola que se ditan normas para a cesión en propiedade de vehículos
especialmente preparados para misións de protección civil, ós concellos e mancomunidades de
concellos galegos, publicada no DOG núm. 33, do 17 de febreiro de 2005, a Xunta de Goberno

Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Solicitar a cesión en propiedade, regulada nesta orde, aceptando integramente os seus termos
e prescricións.
2º) Facultar ó Sr. Alcalde para aceptar a cesión en propiedade nas condicións establecidas pola
consellería e para asinar a correspondente acta, no caso de resolución favorable da consellería.
6º) APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE 2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar a oferta de emprego público deste Concello do ano 2005 composta polas seguintes
prazas:
-. Funcionarios de carreira:
-. Grupo: D. Clasificación: Escala de Administración Xeral, Subescala Administrativa. Número
de vacantes: Unha. Denominación: Auxiliar administrativo Intervención.
-. Grupo: D. Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiais.
Número de vacantes: Unha. Denominación: Cabo policía municipal.
-. Grupo: A. Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Técnica. Número de
vacantes: Unha. Denominación: Arquitecto.
-. Persoal laboral:
-. Nivel de titulación: Graduado Escolar ou equivalente. Denominación do posto: Auxiliar
arquivo e biblioteca. Número de vacantes:Unha.
-. Nivel de titulación: Graduado Escolar ou equivalente. Denominación do posto: Auxiliar
administrativo. Número de vacantes: Dúas.
-. Nivel de titulación: Certificado de Escolaridade. Denominación do posto: Telefonista.
Número de vacantes: Unha.
-. Nivel de titulación: Graduado Escolar ou equivalente. Denominación do posto: Auxiliar
Policía Local. Número de vacantes: Dúas.
-. Nivel de titulación: Diplomatura ou equivalente. Denominación do posto: Arquitecto
Técnico. Número de vacantes:Unha.
-. Nivel de titulación: Graduado Escolar ou equivalente. Denominación do posto: Auxiliar
Biblioteca. Número de vacantes: Unha.
-. Nivel de titulación: Graduado Escolar ou equivalente. Denominación do posto: Coordinador
actividades deportivas. Número de vacantes: Unha.
-. Nivel de titulación: Certificado de Escolaridade. Denominación do posto: Peón obras
municipais. Número de vacantes: Catro.
2º) Publicar a mesma no Boletín Oficial do Estado, no Diario Oficial de Galicia e no Boletín
Oficial da Provincia e remitir copia deste acordo á Subdelegación do Goberno en cumprimento
do disposto no R.D. 121/ 2005, de 4 de febreiro.
7º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinte

horas e dez minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 4 DE ABRIL DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo (A Coruña), sendo as dezanove
horas do día 4 de abril de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de
seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Juan B.
Aller Suárez, D. Manuel Mata Iglesias e D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Luis Nieto Lago, Adxunto a Secretaría.
Asiste: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO:
28.02.2005 e 14.03.2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda prestar aprobación ós mesmos sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen ( agás no expediente núm. 2/13, en que o Sr. Concelleiro Aller Suárez absténse ó
abeiro do disposto no art. 28 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común), acorda concede-la
seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A TRAZA MANAGEMENT, S.L., licenza para construcción de tres vivendas unifamiliares
aisladas en cadansúa parcela de Bustelo “Ribeiro”, fincas nº 437-A, 437-B e 437-C, parroquia
de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Francisco Javier Fernández
Echeverria, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Urbanizará o fronte das fincas segundo memoria presentada, aportando aval polo importe das
mesmas que ascende a 8.729,45 euros.
-Conectará cos servizos urbanísticos existentes no punto e coas condicións e características que
indiquen as compañías adxudicatarias do abastecemento, saneamento e electricicidade.

Instalará tubería e pozos de rexistro de conexión coa rede emisario existente no cruce da entrada
do núcleo de Insua.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 7 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.248 M2/M2 (Parcela A), -/0.236 M2/M2 (Parcela B) e -/0.225
M2/M2 (Parcela C).
5)Presuposto: 96.308 euros x 3 = 288.924 euros.
6) Técnico director: Enrique Perol Rama.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 104/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A Dª. ROSANE DA SILVA AURORA, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar
na parcela nº 2068 de Vilar de Arriba, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Francisco Javier Fernández Echeverria, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.

-Contará coa autorización previa do organismo Augas de Galicia.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: Cumpre.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.22 M2/M2.
5)Presuposto: 139.281 euros.
6) Técnico director: Enrique Perol Rama.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 105/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

2.3. A D. JOSÉ SUMAY VIDAL, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar na parcela
nº 1, da finca segregada nº 587, en Nespereira, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material das obras e coordinador de seguridade e
saúde das obras.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: Cumpre.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.205 M2/M2.
5)Presuposto: 82.500 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 106/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
2.4. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar
na parcela nº 2, da finca segregada nº 587, en Nespereira, parroquia de Luou, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material das obras e coordinador de seguridade e
saúde das obras.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: Cumpre.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.201 M2/M2.
5)Presuposto: 82.500 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 107/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a

colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.5. A Dª. MARÍA PILAR RODRÍGUEZ PÉREZ, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar e cerre da finca, na parcela nº 499-1 de Insua, parroquia de Luou, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Ambrosio Bouzas Doval, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-. Vivenda:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Contará coa autorización previa de Augas de Galicia.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G1).
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: Cumpre.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.24 M2/M2.
5)Presuposto: 120.833,21 euros.
6) Técnico director: Augusto González Vázquez.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 108/05.

-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-. Cerre:
-Situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, facendo a cesión do
terreo que queda no exterior da finca.
-A altura máxima da parte opaca do cerre no fonte da vía pública, non excederá de 90
centímetros no punto medio podendo acadar como máximo 1,30 metros na parte máis alta. A
parte superior poderá ser de celosía ou reixa.
2.6. A D. JOAQUIN CARRERO DÍAZ, licenza para construcción dun cerramento de 31 metros
lineais na finca nº 166 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:

-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública que figura no
plano de concentración parcelaría, de acorodo coa autorización da Consellería de Agricultura,
Dirección de Desenvolvemento Rural.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.1.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.7. A D. LINO PARAMÁ GONZÁLEZ, licenza para construcción dun cerramento de 40 metros
lineais polo fronte, 78 metros lineais polo lateral e revestido de 45 metros lineais na finca nº 68,
situada en Pozas, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima que sinale a Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda, situando a base do mesmo a mesma cota que o pavimento actual da
estrada AC-841.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.1.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.8. A Dª. PALMIRA MARÍA PICÓN CRUCES, licenza para construcción dun cerramento de 100
metros lineais, na finca nº 8, situada en Adrán, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase á distancia mínima que indique a Excma. Deputación de A
Coruña con respecto á estrada provincial, situando a base do mesmo a mesma cota que o
pavimento da estrada actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.1.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Contará coa autorización previa da Excma. Deputación.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.9. A D. ANDRÉS FROJÁN MAGÁN, licenza para construcción dun cerramento de 20 metros
lineais, na finca nº 368, situada en Cantoña, parroquia de Luou, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:

-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.1.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m para parcelas edificadas.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.10. A Dª. PASTORA GONZÁLEZ VÁZQUEZ, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación duns 150 m2, situada no chalet nº 11 de Os Tilos, parroquia de San Francisco de
Asis, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.11. A D. LUIS SÁNCHEZ PÉREZ, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación
duns 120 m2, situada en Agromaior, parroquia de Teo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.12. A Dª. MARÍA TERESA AMOR MOSQUERA, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación situada en Vilar de Francos, e adecentamento de fachada de 60 m2, parroquia de
Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:

-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.13. A D. JUAN BAUTISTA ALLER SUÁREZ, licenza para construcción dun galpón de 30 m2
para usos auxiliares da vivenda situada na finca nº 618, de Aido, parroquia de Luou, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima:2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta:40 º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.14. A Dª. GENEROSA E. MARTÍNEZ MILMANDA, licenza para construcción dun galpón de
30 m2 na finca da vivenda situada en Cepeda, nº 3, parroquia de Oza, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima:2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta:40 º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.15. A COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA UNIDADE U-4-C, da urbanización Os Tilos,
licenza para obras de pintado de fachadas do edificio, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-As obras serán executadas tomando tódalas condicións de seguridade a que fai referencia a
normativa vixente e baixo a dirección técnica de execución material e control de coordinador de
seguridade e saúde.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.16. A Dª MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS HERAS, licenza para obras de construcción dunha
taxea de 4 ml. de acceso a finca nº 77, de Tribaldes, parroquia de Bamonde, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Instalará unha tubería dun mínimo de 40 centímetros de diámetro, quedando os extremos do
tubo a unha distancia mínima de 4,50 metros do eixe das pistas.
-O pavimento sobre o tubo quedará nivelado á mesma altura que o da pista existente.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.17. A D. MANUEL ALVAREZ LOSADA, licenza para rebaixa-la beirarrúa do fronte do solar de
Ramallosa, lindante co sector SAUR-3, para instalar casetas, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-As obras non afectarán á circulación de peóns, debendo sinalizalas adecuadamente e unha vez
instaladas as casetas, repoñelas o seu estado orixinal.
-Aportará aval polo custo aproximado de reparación de 600 euros.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.18. A D. LUIS LAMELA RODRÍGUEZ, licenza para modificación de emprazamento da
vivenda a construír en Regoufe, parroquia de Luou, con licenza municipal concedida pola
Comisión de Goberno en sesión do 24.04.2000, expediente nº 89/00, debendo axusta-las obras
ás seguintes condicións:
-As obras executaranse estrictamente de acordo co proxecto presentado, mantendo o resto das
condicións da licenza concedida anteriormente.

2.19. A Dª. PILAR ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de MAHIA
INMOBILIARIA S.L., licenza para segregación (3 parcelas) de dúas parcelas e posterior
agregación, no SAUR-2 - As Galanas, segundo proxecto redactado polos técnicos D. Francisco
J. Amenedo Ansede e D. Francisco Castelao Canicoba, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, sen varia-las condicións xerais
do Plan Parcial aprobado.
2. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
2.20. Escrito asinado por D. JUAN MANUEL CUTRIN MARTÍNEZ, de data 17.01.2005, con
rexistro de entrada no Concello núm. 132, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda conceder a D. JUAN MANUEL CUTRIN MARTÍNEZ, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Cobas, parroquia de
Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 305/97, de data
22.10.1997.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JUAN CARLOS CASTRO CASTRO, con NIF:
33.298.264-Z, para licenza de apertura dun local destinado a Bar, no lugar de Florida, nº 14,
parroquia de Raris, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade do 15.02.2005 e da acta de comprobación favorable de data
21.02.2005 redactada polo técnico municipal para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JUAN CARLOS CASTRO CASTRO, a licenza definitiva para apertura dun
local destinado a Bar.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.2.- Dada conta do escrito asinado por D. JAIME LÓPEZ MOSQUERA, de data 16.03.2005, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1.335, do 23.03.2005, no que solicita o cambio de
titularidade do establecemento dedicado a Mesón-Restaurante, situado no lugar de Galanas,
parroquia de Calo, que viña sendo explotado por el mesmo, segundo licenza de cambio de
titularidade núm. 10/03, que lle fora concedida pola Comisión de Goberno en sesión de
13.11.2003, e que agora pasará a rexentar a sociedade PARRILLADA AS VIÑAS, S.L.; vistos os
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros presentes que legalmente a compoñen acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
3.3. Dada conta do escrito asinado por Dª. LUCIA SIEIRA LAIÑO, de data 24.02.2005, con
rexistro de entrada no Concello núm. 819, no que solicita o cambio de titularidade do
establecemento dedicado a Mesón-Parrillada, situado no lugar de Ramallosa, parroquia de

Lucí, que viña sendo explotado por Dª. Carmen Méndez Vila, en representación de FOGAR DA
RAMALLOSA S.L., segundo licenza de apertura núm. 18/00, que lle fora concedida pola Alcaldía
segundo acordo de data 7.11.2002; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
3.4. Dada conta do escrito asinado por Dª. MARÍA ANGELES RODRÍGUEZ FIUZA, de data
02.03.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 992, do 07.03.2005, no que solicita o
cambio de titularidade do establecemento dedicado a Bar-Restaurante, situado no lugar de
Montouto, parroquia de Cacheiras, que viña sendo explotado por D. José Boo Pedreira, segundo
licenza de cambio de titularidade núm. 10/02, que lle fora concedida pola Comisión de Goberno
en sesión do 1.08.2002; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.

3.5. Dada conta do escrito asinado por Dª. MONICA MARTÍNEZ SEOANE, como administradora
da sociedade CARAMES MARTÍNEZ S.L., de data 02.03.2005, con rexistro de entrada no
Concello núm. 991, do 07.03.2005, no que solicita o cambio de titularidade do establecemento
dedicado a gardería infantil, situado no lugar de Póboa, nº 23, parroquia de Cacheiras, que viña
sendo explotado por D. José Luis González Gallego, segundo licenza de apertura núm. 4/97,
que lle fora concedida pola Comisión de Goberno en sesión do 20.03.1997; vistos os
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros presentes que legalmente a compoñen acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Mª Isabel Brocos García, con D.N.I.
33.281.922W, para o pago do último trimestre do comedor escolar dos seus dous fillos
maiores, por un importe total de 516 Euros(258 euros por neno).
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.

3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.2. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Milagros Carbia Troiteiro, con D.N.I.
76.466.339X, para a compra de alimentos.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Eva Ribero Borja, con D.N.I.
47.360.841T, para a compra de alimentos.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.4. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Margarita Segade Barral, con D.N.I.
33.268.114V, para o pago dun libro escolar para o seu fillo, por importe de 5,50 euros, e dos
almorzos do mesmo, dos dezasete días que estivo acudindo ós servizos sociais, por un importe
total de 31,45 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.5. SOLICITUDE DE DUPLICADO DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVALIDOS.- Visto o escrito asinado por Dª María Pilar Souto Otero, con D.N.I.
33.197.257T, de data 22.03.05, con número de entrada 1330 e data 22.03.05, no que solicita
que se lle expida un duplicado da tarxeta de estacionamento para minusválidos por extravío da
orxinal, a Xunta de Goberno Local visto o informe favorable do Departamento de Servizos
Sociais por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder o solicitado, debendo a interesada devolve-la copia ó Departamento de Servizos
Sociais no intre en que atope o orixinal, facéndose constar na nova tarxeta que é un duplicado.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
5º) APROBACION DE MEMORIAS VALORADAS.

Vistas as memorias valoradas e presupostos que se atopan sobre a mesa seguidamente
relacionados, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aprobar as seguintes memorias valoradas e presupostos:
1.1-. Memoria valorada da obra de: Pintura aulas Colexio da Ramallosa, asinada polo arquitecto
técnico municipal, cun presuposto de contrata de: 5.684,49 euros, ive incluído.
1.2.- Presuposto da obra de: Reparación e reposición de beirarrúas e traída de augas en Rúa
Salgueiro-Os Tilos, asinada polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, cun presuposto
de contrata de: 7.621,56 euros, ive incluído.
1.3.- Memoria valorada da obra de: Afirmado en Chaves, asinada polo arquitecto técnico
municipal, cun presuposto de contrata de: 1.302,26 euros, ive incluído.
1.4.- Memoria valorada da obra de: Reparación firme Outeiro de Reis, asinada polo arquitecto
técnico municipal, cun presuposto de contrata de: 1.655,16 euros, ive incluído.
2º) Contratar polo sistema de contrato menor as obras referenciadas facultando ó Sr. Alcalde
para tódolos trámites sucesivos.
As obras e subministros serán pagados previa presentación da correspondente factura
debidamente conformada polo Concelleiro responsable da súa xestión, debendo especificarse
detalladamente tódolos conceptos incluídos na factura, que se corresponderán cos incluídos nas
memorias valoradas ou presupostos.

6º) DACIÓN DE CONTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN.
6.1. Dada conta do convenio asinado entre a Consellería de Medio Ambiente e o Concello para
a participación na prevención de incendios forestais mediante a realización de tratamentos
preventivos cun vehículo tractor con desbrozadora, a Xunta de Goberno Local queda enterada.
7º) EXPEDIENTE DE SUBVENCIONS 2004.
Acórdase deixar este punto sobre a mesa.
8º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinte e
unha horas e dez minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do
Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,
O Secretario en funcións.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Luis Nieto Lago.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 18 DE ABRIL DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as
dezanove horas do día 18 de abril de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores
concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco
Martínez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que
foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Juan B. Aller Suárez, D. Manuel Mata
Iglesias, D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO:
04.04.2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda prestar aprobación ó mesmo sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a
salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da
liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por
Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A MAHIA INMOBILIARIA S.L., licenza para construcción de catro vivendas unifamiliares
en Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Francisco J.
Amenedo Ansede, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo o proxecto presentado, executando as obras respetando a
aliñación oficial das NN. SS. do Concello de Teo, e segundo as condicións do Ministerio de
Fomento que sinale na autorización previa en relación coa estrada N-500.
-Aportará aval polo importe das obras de urbanización.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 6.70 M..

4) Volume/Edificabilidade: Cumpre.
5)Presuposto: 274.000 euros.
6) Técnico director: José M. Romero Formoso.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 123/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
2.2. A Dª. DELFA LOSA GARCIA E OUTROS, licenza para construcción de tres vivendas
unifamiliares aisladas en cadansúa parcela en Regoufe, parroquia de Luou, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Francisco Otero Méndez, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de execución e coordinador de seguridade das obras.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados nos artigos 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5,90 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.222 (Parcela 1), -/0.225 (Parcela 2) e -/0.222 (Parcela 3).
5)Presuposto: 262.120 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 124/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
2.3. A D. JOSÉ SOUTO VILAR, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar na parcela
situada en Mosteiro, parroquia de Lampai, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Carlos Otero Schmitt, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material das obras.

-Presentará escrito de cesións obrigatorias do terreo existente entre a liña de cerre da finca,
situada a 5 metros de distancia dende o eixe das pistas públicas, e o borde da vía pública
existente, facendo chaflan na esquina das pistas.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados nos artigos 29.1 e 172
da Lei 9/2002, conectando a rede de sumidoiros da vivenda coa rede pública, no punto e coas
condicións que indique a compañía adxudicataria Aquagest.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: Cumpre.
4) Volume/Edificabilidade: Cumpre.
5)Presuposto: 83.159,14 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 125/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.4. A D. ALFREDO FRANCISCO MÁRQUEZ BARREIRO, en representación de ASOCIACIÓN
CULTURAL “ROSALIA DE CASTRO”, licenza para obras de supresión de barreiras
arquitectónicas, acondicionamento de fachadas, aislamentos e impermeabilizacións,
acondicionar teitos, calefacción, protección contra incendios e acondicionamento espacio da
piscina, en Sebe, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Tomaranse tódalas medidas de seguridade vixentes para a execución das obras e respetaranse
as condicións da Norma Básica de protección contra incendios CPI-96, así como as condicións
da Lei 8/1997,de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas, Decreto 35/2000, e
Regulamento de piscinas públicas vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.5. A D. CONSTANTE FONTAN POL, licenza para obras de construcción dunha piscina
familiar en Bustelo, parroquia de Luou, segundo proxecto técnico redactado por D. Baltasar
Otero Gómez, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto técnico presentado, respetando tódalas medidas de
seguridade vixentes.
-Para proceder o vaciado da piscina, solicitará previamente autorización municipal e
executarase de acordo coas indicacións da compañía adxudicataria Aquagest.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.6. A D. JOSÉ RIO COUSELO, licenza para obras de pavimentación dentro da propia finca,
enlousar parede, ampliar ocos, pintura de fachadas, substitución de ventás e retella-la cuberta
de 110 m2 da vivenda existente en Carballal, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundoo artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.7. A D. MANUEL BUSTO, en representación de MALGA, S.L., licenza para obras de
canalización eléctrica subterránea en Vilar de Calo, parroquia de Calo, segundo plano de
situación que acompaña, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Contar coa autorización previa da Consellería de Innovación e Industria.
-Repoñe-lo pavimento e beirarrúas en perfectas condicións.
-Aportar aval polo importe de 600 € ós efectos de garante para reposición de pavimentos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.8. A TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., licenza para construir 12 metros de canalización en
Vilar de Calo, parroquia de Calo, segundo plano que acompaña, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Contará coa autorización previa da Consellería de Innovación e Industria.
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.
-Aportará aval polo importe de 250 € ós efectos de garante para reposición de pavimentos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.

2.9. Escrito asinado por Dª. MANUELA RODRÍGUEZ ALONSO, de data 22.02.2005, con rexistro
de entrada no Concello núm. 757, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demais documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda conceder a Dª. MANUELA RODRÍGUEZ ALONSO, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Balcaide, parroquia de
Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 130/00, de data 3.05.2000.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
2.10. Escrito asinado por D. XAN CARLOS GONZÁLEZ PÉREZ, de data 9.02.2005, con rexistro
de entrada no Concello núm. 460, do 10.02.2005, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal e demáis documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda conceder a D. XAN CARLOS GONZÁLEZ PÉREZ, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Ferreiriño, parroquia de
Reis, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 84/02, de data 26.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
3.1. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de Concelleiro-Portavoz do
Grupo Municipal Socialista de Teo, de data 18.03.2005, con rexistro de entrada no Concello
núm. 1227, da mesma data, no que en resumo solicita acceso a tódalas facturas aprobadas pola
Xunta de Goberno Local da empresa Ciberteo S.L. no ano 2004 e ata marzo de 2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Acceder ó solicitado, poidendo consultar esa documentación no Departamento de
Contabilidade baixo a vixiancia do persoal deste servizo, o venres día 29 de abril a partir das 12
horas e ata as 14 horas.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.2. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de Concelleiro-Portavoz do
Grupo Municipal Socialista de Teo, de data 23.03.2005, con rexistro de entrada no Concello
núm. 1336, da mesma data, no que en resumo solicita acceso ás facturas presentadas polo Sr.
Herrero de Padura nos anos 2003,2004 e ata marzo de 2005, acceso ó documento contractual,
relación detallada de causas desde 2003 en que intervira e aclaración sobre se outros abogados
actuan como asesores xurídicos, relación de causas e acceso ás facturas.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Acceder ó solicitado, poidendo consultar a documentación contable no Departamento de
Contabilidade baixo a vixiancia do persoal deste servizo, e o resto da documentación baixo a
vixiancia do Sr. Naveira Vázquez, o venres día 6 de maio a partir das 12 horas e ata as 14 horas,
informando ó interesado que actuan ou actuaron en defensa do Concello a parte do mencionado
os letrados Señores Martín Gómez, Vázquez Mallo, Areoso Casal e Pereira e Naveira
Abogados.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

3.3. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de Concelleiro-Portavoz do
Grupo Municipal Socialista de Teo, de data 29.03.2005, con rexistro de entrada no Concello
núm. 1394, da mesma data, no que en resumo solicita acceso ós expedientes por mor de
infraccións urbanísticas desde o 27 de outubro de 2004.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Acceder ó solicitado, poidendo consultar esa documentación no Departamento de
Urbanismo baixo a vixiancia do persoal administrativo deste servizo, o venres día 13 de maio a
partir das 12 horas e ata as 14 horas.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.4. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de Concelleiro-Portavoz do
Grupo Municipal Socialista de Teo, de data 29.03.2005, con rexistro de entrada no Concello
núm.1395, da mesma data, no que en resumo solicita acceso ós expedientes de segregacións
urbanísticas desde outubro de 2004.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Acceder ó solicitado, poidendo consultar esa documentación no Departamento de
Urbanismo baixo a vixiancia do persoal administrativo deste servizo, o venres día 20 de maio a
partir das 12 horas e ata as 14 horas.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.5. Escrito asinado por D. Rafael C. Sisto Edreira, en calidade de Concelleiro do Bloque
Nacionalista Galego, de data 7.04.2005, con rexistro de entrada núm. 1552, do 07.04.2005, no
que en resumo solicita acceso ó contrato ou contratos do servizo de recollida de lixo, ó
expediente do cemiterio municipal de Teo e ó Plan de protección e desenvolvemento do núcleo
de Insua.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Acceder ó solicitado, poidendo consultar esa documentación na casa do Concello baixo a
vixiancia do Sr. Naveira Vázquez, o xoves día 28 de abril a partir das 10 horas e ata as 12
horas.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.6. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Adriana Sanz Marín, N.I.E.
X-5471495W, para o enterramento de súa nai, segundo o presuposto presentado, da empresa
“Funeraria Apostol Santiago S.L.”, por importe de 483,54 Euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.7. Escrito asinado por D. Modesto López de Sande, con D.N.I. 33.271.752, de data 14 de
abril de 2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 1758, do 15.04.2005, en

representación da Comunidade de Propietarios Ramallosa números 1-2 , no que expón que
desde fai varios meses os veciños desa comunidade veñen padecendo as molestias que conlevan
os continuos aparcamentos antirregulamentarios realizados diante do edificio, e solicita que por
parte deste Concello se tomen medidas ó respecto. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Pasar o escrito á policía local para o seu coñecemento e efectos oportunos.
3.8. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.
Dada conta do escrito asinado por D. José Rivadulla Saavedra, en representación da empresa
Construcciones José Rivadulla S.L., con N.I.F. 35.426.771D, con rexistro de entrada número
1334, de 22.03.2005, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo
importe de 463,88 Euros, como garantía definitiva da obra de: Reforma de vivenda en
Texexe-Calo, e vistos o informe de Intervención do 08.04.2005 e o informe asinado polo
arquitecto D. Nestor Otero Rando do 21.03.2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, considerando que transcurriu o prazo de garantía
dun ano e non se ten nada que reclamar ó contratista por mor da execución das obras, acorda:
1º) Devolver ó interesado a fianza definitiva constituida por importe de:463,88 euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
3.9. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe emitido polo Departamento
de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda concederlle a axuda no
fogar a Dª. María Elena García Abeijón, D.N.I. nº: 16.291.933K, non debendo aportar a
solicitante ningunha cantidade para o citado fin.
3.10. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª María Elena García Abeijón, D.N.I. nº
16.291.933K, para a compra de alimentos.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.11. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Victoria Paderne Guillín, D.N.I. nº
33.255.279Q, para a compra de alimentos.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

3.12. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe desfavorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen acorda:
1º) Denegar a axuda de emerxencia social solicitada por Dª Violeta Jaqueline Moudalel Albert,
D.N.I. nº 45906573E, polos seguintes motivos consonte co informe social: Aínda que o soldo é
baixo supera o salario mínimo interprofesional e as súas fillas comen no comedor do colexio e
o seu cónxuxe moitas veces non come na casa.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.13. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a D. Saul Eduardo Teplitzky, N.I.E nº
X-5331627-C, para o pago do comedor escolar da súa filla, para o último trimestre do curso,
por un importe total de 258 Euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO POS 2005.
Dada conta do expediente para a contratación das obras do Concello incluídas no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal da Excmª. Deputación
da Coruña do ano 2005, solicitadas polo Pleno do Concello en sesión do 30.11.2004, e
aprobadas pola Excmª. Deputación en sesión do 24.02.2005, de seguido relacionadas:
1. Urbanización en Fontenlo (Teo), cun presuposto de contrata de: 59.998,89 euros.
2. Abastecemento e saneamento en A Torre (Cacheiras), cun presuposto de contrata de:
46.313,67 euros.
3. Abastecemento, saneamento e depuración en A Devesa (Cacheiras), cun presuposto de
contrata de: 55.656,25 euros.
4. Abastecemento e saneamento en Cerdeira (Vilariño), cun presuposto de contrata de:
59.994,88 euros.
5. Abastecemento e saneamento en Areeira (Calo), cun presuposto de contrata de: 57.245,37
euros.
6. Abastecemento e saneamento en Balcaide (Calo), cun presuposto de contrata de: 56.273,37
euros, e correspondendo ó Concello a contratación destas obras por delegación da Excmª.
Deputación da Coruña; vistos os informes de Secretaría e Intervención, polo Sr. Alcalde
proponse verbalmente que estas obras sexan contratadas polo sistema de procedemento
negociado por mor da contía, prestando aprobación ós pregos de cláusulas administrativas
segundo modelo tipo de cláusulas administrativas aprobadas polo Pleno da Excmª Deputación
da Coruña en sesión do 27.01.2005, autorizando ó gasto con cargo ó presuposto de 2005.
Sometida a votación a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación das obras
anteriormente relacionadas, polo sistema de procedemento negociado por mor da contía,
consonte co disposto no art.141. g. do RDL 2/2000, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de contratos das administracións públicas e no art. 88.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases do réxime local, realizando a licitación mediante a consulta alomenos a tres empresas
capacitadas por parte da Alcaldía.
2º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas polo sistema de procedemento negociado
segundo modelo tipo de cláusulas administrativas aprobadas polo Pleno da Excmª. Deputación
en sesión do 27.01.2005, xunto co cadro de características de cada unha das obras, sinalando
que non actuará a Mesa de Contratación por ser nos procedementos negociados potestativa a
súa intervención.
3º) Autorizar os gastos con cargo ás partidas do presuposto do Concello de 2005 seguidamente
relacionadas:
1. Urbanización en Fontenlo (Teo), partida:432.600.01.
2. Abastecemento e saneamento en A Torre (Cacheiras), partida:441.611.01.
3. Abastecemento, saneamento e depuración en A Devesa (Cacheiras), partida:441.611.01.
4. Abastecemento e saneamento en Cerdeira (Vilariño), partida:441.611.01.
5. Abastecemento e saneamento en Areeira (Calo), partida:441.611.01.
6. Abastecemento e saneamento en Balcaide (Calo), partida:441.611.01.
4º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo, debendo
voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación dos contratos.
5º) ADXUDICACIÓN DE CONTRATO DE SERVIZO DE LIMPEZA.
Dada conta do expediente tramitado para a contratación do servizo de limpeza do Colexio da
Ramallosa. Casa do Concello con anexos. Local socioculural con anexos. Xulgado de Paz( aula
de informática e biblioteca) e Policía Local, en virtude do acordo da Xunta de Goberno Local
do 09.02.2005, téndose publicado os anuncios de licitación no BOP 43, do 23.02.2005 e no
DOG núm. 48, do 10.03.2005, e de conformidade coa proposta de adxudicación da Mesa de
Contratación, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Adxudicar o contrato de prestación do servizo de limpeza referenciado polo prazo de dous
anos á empresa Limpiezas Magdaleno Morillas e Hijos S.L.con CIF: B27287861, polo prezo de:
48.196,84 euros/ano, ive incluído.
2º) Aprobar o gasto do ano 2005 con cargo ás partidas: 121.22706, 313.22706 e 422.22700 do
orzamento do 2005.
3º) Que en cumprimento do art. 93 do R.D.L. 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de contratos das administracións públicas, se publique no B.O.P. a
adxudicación deste contrato e se faga notificación deste acordo ós licitadores.
4º) Que se notifique o presente acordo ó adxudicatario para que proceda a presentar a fianza
definitiva para a execución do contrato, polo importe do 4% do orzamento de adxudicación
(3.855,75 euros ) no prazo de quince días naturais seguintes ó da recepción da notificación deste

acordo, e logo de acreditado o cumprimento deste extremo facultar expresamente ó Sr. Alcalde
para a sinatura do contrato.

6º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
Dada conta das resolucións da Alcaldía números 43,44,45,46,49 e 51 de 2005, de concesión de
subvencións pola Alcaldía ó abeiro do art. 6.2.1 do Regulamento para a concesión de axudas e
subvencións municipais, a Xunta de Goberno Local queda enterada.
7º) EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓNS 2004.
Vista a proposta realizada pola Comisión de Subvencións do 18.04.2005 e visto o informe de
Intervención da mesma data, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º.- Conceder as seguintes subvencións e anticipos correspondentes á anualidade de 2004, que
abrangue as actuacións realizadas do 01.01.2004 ó 31.12.2004:
NOME ASOCIACIÓN

S.D.C. RECESENDE

SOLICITADO ANTICIPO CONCEDIDO

ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS
12.000

C.F. RARIS
PRAIÑA S.P.C.
S.D. CACHEIRAS
S.D. LUOU (1 equipo)

3.539
13.000
12.000
3.500

S.D. LUOU, (Torneo villa de Luou)
S.D. IRMANDADE (Oza)
SOCIEDADE DE CAZADORES
CLUB SAN FRANCISCO TEO

1.658
6.000
18.000
2.570

1.890

4.410

2.520

ASOCIACIONS CULTURAIS
ASOCIACION CULTURAL ROSALIA
25.020
10.780
DE CASTRO (Cacheiras)
ASOCIACION CULTURAL
813,60
MATINANDO (Calo)
ASOCIACION CULTURAL
15.305
A PONTE VELLA (Reis)
ASOCIACION CULTURAL
10.500
A MAMOA (Luou)
ASOCIACION RECREATIVO E
3.132
CULTURAL OS TILOS
ASOCIACION CULTURAL CRUCEIRO
8.179,64
DE MONTE (Cacheiras)
ASOCIACION CULTURAL
4.000
RIO TELLA (Lucí)
ASOCIACION DE MULLERES
2.550
RURAIS
BANDA MUSICAL DE TEO
18.000
SOCIEDADE RECREATIVA SAN
56.000
23.940
XOAN DE CALO
CENTRO CULTURAL SANTA ANA
5.000
(Lampai)
C. CULTURAL SANTA EUFEMIA
50.450

2.700

Partida

300
3.600
12.000
900

452.48900
452.48900
452.48900
452.48900
452.48900
452.48900
452.48900
452.48900
452.48900

15.400

451.48900

150

451.48900

12.000

451.48900

6.000

451.48900

3.132

451.48900

2.000

451.48900

1.500

451.48900

2.000

451.48900

12.000
34.200

451.48900
451.48900

1.500

451.48900

1.500

451.48900

900
2.700
6.300
900

NOME ASOCIACIÓN
A.C. O CACHÓN
CORO PARROQUIAL SAN MIGUEL
DE RARIZ
A.C. E FESTEXOS “O CARME” DE
TEO
A.C. GRUPO DE CANTO ALECEIA

SOLICITADO ANTICIPO CONCEDIDO
900
2.645
600

451.48900
451.48900

3.000

451.48900

1.000

451.48900

ASOCIACIONS DE VECIÑOS
AAVV OS TILOS
6.000
AAVV SAN MARIA DE LUOU
4.353,58

2.500
1.000

AAVV NOVA REVOLTA
AVV BAIUCA
AAVV O CASTRO RECESENDE

6.268,81
2.000
4.225

600
2.000
2.700

AAVV HERDEIROS DA UNION
ASOC. VECIÑAL DA IGREXA E
COMITERIO DE LAMPAI
ASOC. VECIÑOS A UNION

6.320
551

1.000
500

451.48900
451.48900
451.48900
451.48900
451.48900
451.48900
451.48900

1.000

451.48900

ASOCIACIONS XUVENIS
ASOCIACION XUVENIL VRENZA
5.158

1.000

451.48900

COLEXIOS
1.801,20

1.000

2.405
36.247
10.000
1.500

1.000
36.247
1.000
1.000

422.48900
422.48900
422.48900
422.48900
422.48900

C.R.A.

3.600

Partida

COLEXIO DE RAMALLOSA
I.E.S. DE CACHEIRAS
COLEXIO DE CALO
COLEXIO DE OS TILOS

700

ANPAS
ANPA COBAS
ANPA RIO TELLA

12.000
5.000

1.500
1.500

ASPAMITE
ANPA DE CALO
ANPA DO C.R.A.
Federación ANPAS de Teo

18.000
2.500
3.000
1.000

2.000
1.500
900
1.000

422.48900
422.48900
422.48900
422.48900
422.48900
422.48900

3.000
3.000
3.000
3.000

443.48900
443.48900
443.48900
443.48900

PADROADO CEMITERIOS
SAN XOAN DE CALO
12.528
SAN SIMON DE ONS DE CACHEIRAS
41.119,19
SAN MIGUEL DE RARIS
6.500
AGRUPACION CAMPOSANTO DE
15.419,76
LUOU

NOME ASOCIACIÓN
SOLICITADO ANTICIPO CONCEDIDO
COMISIONS PARROQUIAIS
SOCIEDADE AGRICOLA E
55.887,56
300
GANDEIRA DE CACHEIRAS

Partida
441.48900

2º) Que se notifique este acordo ó beneficiario da subvención de xeito individual para os
efectos de que no prazo de un mes contado a partir do día seguinte ó da recepción da
notificación do acordo de concesión, presente a documentación xustificativa da subvención
concedida ó abeiro das seguintes normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.
1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar actividades de calquera natureza
que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou recibos, e os
gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En ámbolos dous casos
poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza
que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas.
3) Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase xustificar mediante
certificación de obra subscrita por técnico colexiado competente e relación de obra estimada.
4) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a realización
das actividades para a que foi concedida.
5) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito inexcusable
que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida a
mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de dominio
público municipal.
6) Á vista da documentación xustificativa presentada, e estimada pola Comisión de
Subvencións o cumprimento das actividades subvencionadas procederase ó pagamento. No
caso de que a subvención municipal en concorrencia con outras concedidas por outras
administracións públicas ou por calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou por
entidades privadas supere o 100% do presuposto da actividade correspondente, a Comisión de
Subvencións minorará o importe ata chegar ó máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.
O aboamento da subvención ou axuda farase efectivo por medio de ingreso na conta bancaria
da entidade solicitante, que aportará certificación da súa entidade financeira na documentación
de xustificación. Excepcionalmente, e só para aquelas agrupacións veciñais que se teñan
formado expresamente para a promoción dunha obra concreta de interese social e non dispoñan
de conta bancaria, o pagamento da subvención poderá ser realizado mediante cheque bancario.
7) Vencidos os prazos para a xustificación das actividades, sen que o beneficiario da
subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade que motivou o seu outorgamento,
perderá o seu dereito a esixila e a Xunta de Goberno procederá a anula-lo correspondente
compromiso, notificándollelo ós interesados.

No caso de que unha parte da subvención xa fose adiantada ós solicitantes e estes non
presentasen os correspondentes xustificantes, requirirase da entidade a devolución das
cantidades non xustificadas. Esta situación impedirá que no ano seguinte lle sexa adiantada
cantidade algunha á entidade infractora.
8.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello de
Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente Código
penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.
3º) Derivar de xeito excepcional á posibilidade de concesión pola Alcaldía mediante resolución
ou convenio as solicitudes rexeitadas que constan na acta da comisión de subvencións, previo
cumprimento dos requisitos esixidos en función das circunstancias particulares de cada
solicitude.
8º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinte
horas e trinta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde acctal, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde acctal,
O Secretario,
O 1º Tenente de Alcalde)

Asdo. Antonio Castroagudín Valladares.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 27 DE ABRIL DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as
dezanove horas do día 27 de abril de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores
concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do 1º Tenente de Alcalde D. Antonio
Castroagudín Valladares, Alcalde accidental por delegación da Alcaldía, co obxecto de realizar
a sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde acctal: D. Antonio Castroagudín Valladares.
Concelleiros: D. Juan B. Aller Suárez, D. Manuel Mata Iglesias, D. Manuel R. Cajaraville
Campos, D. F. Manuel Parajó Liñares.
Non asiste: D. Armando U. Blanco Martínez.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS DE APERTURA.
1.1.- Escrito de Dª. Mª ISABEL BALEIRÓN AIDO, NIF: 76.515.116-G, con rexistro de entrada
no Concello núm. 1.258, de data 27.05.2004, solicitando licenza de apertura/instalación dun
establecemento de carnicería, charcutería, conxelados e venta de pan.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a apertura dun
establecemento de carnicería, charcutería, conxelados e venta de pan, que se pretende ubicar en
Montouto, edificio Dolmen, portal 2, baixo dta.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
1.2.- Escrito de D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, en representación de COMPOSTELA MOTOR
S.A., CIF: A-15.156.029, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.609, de data 22. 12.2004,
solicitando licenza de apertura/instalación dunha nave para venta e reparación de automóviles.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a apertura dunha
nave para venta e reparación de automóviles, que se pretende ubicar en Balcaide, parroquia de
Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
1.3.- Escrito de D. JUAN JOSÉ BLANCO CIERTO, en representación de BLANCO CALDAS S.L.,
33.183.067-R, con rexistro de entrada no Concello núm. 198, de data 20.01.2005,
solicitando licenza de apertura/instalación dunha tinturería-lavandería.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a apertura dunha
tinturería-lavandería, que se pretende ubicar no baixo do edificio Umbrela, parroquia de
Cacheiras.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.

NIF:

1.4.- Escrito de D. JOSÉ RAMÓN CALVO CALVO, NIF: 33.192.375-V, con rexistro de entrada
no Concello núm. 3.445, de data 14.12.2004, solicitando licenza de apertura/instalación dun
almacén de tripa salada para embutido.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade e do técnico
municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a apertura dun
almacén de tripa salada para embutido, que se pretende ubicar no lugar de Iglesia, nº 10,
parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
1.5.- Escrito de D. ANTONIO SALGADO CORRAL, en representación de PETROGAL ESPAÑOLA,
S.A., NIF: 35.440.125-T, con rexistro de entrada no Concello núm. 891, de data 1.03.2005,
solicitando licenza de apertura/instalación dun depósito de G.L.P. de 4.000 L. aéreo, para
PROMOCIONES CAVYDO 2001 S.L.

Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 15.04.2005 e
do técnico municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións
complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a instalación dun
depósito de G.L.P. de 4.000 L. aéreo, que se pretende ubicar no lugar de Montouto, parroquia
de Cacheiras.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
1.6.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. CARMEN CANICOBA PACHECO, en
representación de DEVESA CANICOBA S.L., con CIF: B-15.953.755, para licenza de
apertura/instalación dun bar restaurante rústico, en Ameneiro, parroquia de Calo, e dada conta
do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente,
calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. CARMEN CANICOBA PACHECO, en representación de DEVESA CANICOBA
S.L., a licenza provisional para apertura/instalación dun bar restaurante rústico, condicionada a
súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental
da Consellería de Medio Ambiente do 30.03.2005 (expediente núm. MA962A 2005/000270-1):
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-. Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo; non poidendo comeza-lo exercicio da actividade ata que non sexa concedida a
licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición
certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade
das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.7.- Escrito de Dª. Mª INÉS RILO MERA, NIF: 33.266.972-W, con rexistro de entrada no
Concello núm. 3.522, de data 17.12.2004, solicitando licenza de apertura para unha óptica, en
Cacheiras, edificio Durán, baixo 4.
Visto o informe sanitario de data 21.04.2005, a certificación técnica de solidez e seguridade
asinada polo arquitecto D. Sergio Lucio Paniccia, de 2 de novembro de 2004 e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a licenza que se
solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.

1.8. Dada conta do escrito asinado por Dª. TERESA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, con rexistro de
entrada no Concello núm. 1.943, do 25.04.2005, no que solicita o cambio de titularidade do
establecemento dedicado a café-bar, situado no lugar de Solláns, parroquia de Calo, que viña
sendo explotado por Dª. Sara Fuentes Pérez, segundo licenza de cambio de titularidade núm.
11/99, que lle fora concedida pola Comisión de Goberno en sesión do 16.12.1999; vistos os
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A D. MANUEL ANTONIO RIVEIRO CAO, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar situada en Pite, núm. 210-1, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.00 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.23 M2/M2.
5)Presuposto: 105.850 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 131/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

2.2. A D. MANUEL ANTONIO RIVEIRO CAO, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar situada en Pite, núm. 210-2, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.00 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.249 M2/M2.
5)Presuposto: 105.850 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 132/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
2.3. A D. ANGEL MANUEL CALVO GONZÁLEZ, licenza para ampliación dunha vivenda
unifamiliar situada en Outeiro, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto
D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 7.00 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.20 M2/M2.
5)Presuposto: 75.405 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 133/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.

2.4. A D. MANUEL TARRIO GIL, licenza para reforma e ampliación da vivenda unifamiliar
situada en Xermeade, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo arquitecto Dª.
Mercedes Rosón Varela, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL.
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.82 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.18 M2/M2.
5)Presuposto: 35.000 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 134/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.5. A DEVESA CANICOBA S.L., licenza para acondicionamento de local destinado a bar
restaurante rústico, situado en Ameneiro, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico
redactado por D. Enrique Perol Rama e D. Miguel Angel Pereira Rascado, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente, sobre contaminación
acústica e tratamento de rsiduos, segundo informe do expediente MA962A 2005/000270-1, de
data 30 de marzo de 2005.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.6. A RESIDENCIAL VALLE RAMALLOSA S.L., licenza para obras de demolición de
edificacións en Ramallosa, zona urbana de SAUR-3, parroquia de Lucí, segundo proxecto
redactado polo arquitecto técnico D. Manuel M. Álvarez Losada, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Respetaranse tódalas condicións de seguridade e normativa vixente sobre demolicións.
-Non iniciará as obras ata a presentación de nomeamento de técnico coordinador de seguridade.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.7. A UNIÓN FENOSA S.A., licenza para canalización eléctrica subterránea en Ribeira,
parroquia de Cacheiras, segundo plano e copia do proxecto que adxunta, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Contar coa autorización previa da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Vivenda, para as obras sobre a estrada C-541.
-Repoñe-lo pavimento e aceras en perfectas condicións.
-Aportar aval polo importe de 1000 euros os efectos de garante para reposición de pavimentos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.8. A D. GUSTAVO PEDROUZO BALADO, licenza para construcción dun cerramento de 128
metros lineais, na finca nº 121, situada en A Grela, parroquia de Lampai, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1 m. (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.9. A D. JUAN JOSÉ GARCÍA BLANCO, licenza para construcción dun cerramento de 73
metros lineais, na finca nº 282, situada en A Torre, parroquia de Cacheiras, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública principal e a 4
metros do eixe da pista secundaria, situando as bases do muro a mesma cota que o pavimento
actual das pistas.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1 m. (artigo 33.i e 43.1.c).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.10. A D. JOSÉ REYES SALGADO, licenza para construcción dun cerramento de 62 metros
lineais, na finca nº 645 e 597, dos planos que acompaña, situadas en Rarís e Reis, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo a mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.

-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.11. A Dª. MARGARITA LEDESMA RICO, licenza para construcción dun cerramento de 52,80
metros lineais, na finca nº 207 situada en Eo dos Ferreiros, parroquia de Oza, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo a mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.12. A D. JOSÉ PAN REY, licenza para construcción dun cerramento de 147 metros lineais,
con postes e maia, e unha canalización do fronte da finca nº 2225-B en Mazas, parroquia de
Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.13. A D. FERNANDO CREGO LAVANDEIRA, licenza para construcción dun cerramento de
65 metros lineais, con zócalo de fábrica e tea, na finca nº 210 en Vilar de Calo, parroquia de
Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 7,50 metros ó eixe da pista pública principal,
situando a base do mesmo a mesma cota que o pavimento actual, situado por detrás da
beirarrúa e a 4 metros do resto das vías públicas.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.14. A D. JULIO GACIO TARRIO, licenza para construcción dun cerramento de 30 metros
lineais, na finca nº 1.985 en Fixó (Rabadela), parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 6 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo a mesma cota que o pavimento actual, e respetando a aliñación oficial vixente das
NNSS.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.15. A PREFABRICADOS RODIÑAS S.L., licenza para reconstrucción dun muro de 30 metros
lineais con bloques, con sinalización e valado da mesma, na finca nº 1118 en Ameneiro,
parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mecionada Lei, no caso de cerramentos en solo rústico.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.16. A D. JOSÉ PEROL AMBRUÑEIRAS, licenza para obras menores de retellado da
edificación de 85 m2 situada en Fixó, parroquia de Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.

-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.17. A D. XOSÉ MANUEL FARIÑA BARREIRO, licenza para obras menores de retellado da
edificación de 90 m2 situada en Rúa de Francos, nº 11, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.18. A D. CARLOS FERNÁNDEZ CAO, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 128 m2 e reposición de canalóns situada en Requián, nº 1, parroquia de
Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.19. A Dª. RUTH CONDE LEBORÁN, licenza para obras de retellado da edificación de 65 m2,
repicado e encintado de fachadas de 85 m2, reparación de carpintería de madeira das ventás e
cambio de alicatado de baño, situada en Mouromorto, parroquia de Calo, debendo axusta-las
obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.20. A D. CONSTANTINO NEIRA LATA, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 20 m2 e encintado de fachadas de 40 m2, na obra situada en Fixó, parroquia de
Calo, debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.21. A D. VICTOR M. OTERO SÁNCHEZ, licenza para obras menores de revestimento de
paredes de 60 m2 e colocación de solo de 49 m2, no local situado en Cacheiras, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura e
fachadas da mesma.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.22. A VILARES LUGO S.L., licenza para obras menores de acondicionamento de local con
plaqueta, rodapé e enlucido, no edificio “Residencial Fontana”, en Cacheiras, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Tramitará licenza de actividade antes de inciar o uso do local.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.23. A D. JUAN JESÚS RUANOVA OTERO, licenza para obras de construcción dunha rampa de
acceso de 5 metros para a finca nº 144 de Cacheiras, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Instalará unha tubería dun mínimo de 40 centímetros de diámetro a unha distancia de 4,50
metros do eixe da pista.
-O pavimento sobre o tubo quedará nivelado á mesma altura que o da pista existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.24. A D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, licenza para obras de pavimentación de 2000 m2 con
rasanteo, capa de grava e firme, así como cerre do fronte da finca de 38 ml. con bloque
revestido, na finca nº 157 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo á mesma cota do pavimento da pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.25. A D. MERCEDES VEIGA CAMPOS, licenza para segregación (3 parcelas) da finca nº
493-B do plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada en Fixó, segundo
proxecto redactado polo técnico D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as dezanove
horas e trinta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde acctal, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde acctal,
O Secretario,
( O 1º Tenente de Alcalde)

Asdo. Antonio Castroagudín Valladares.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 11 DE MAIO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as
dezanove horas do día 11 de maio de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores
concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco
Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que
foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde : D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares. D. Juan B.
Aller Suárez, D. Manuel Mata Iglesias, D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: Dª Mónica Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO:
18.04.2005 E 27.04.2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda aprobar os mesmos coa seguinte corrección de erros:
No borrador da acta do 27.04.2005, no expediente 2.23, onde di: finca nº 189, de Lamas,
parroquia de Bamonde, debe dicir: finca nº 144 de Cacheiras.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Por parte da Alcaldía, retírase este punto da orde do día.
3º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
3.1. Escrito de Dª. Pilar Encarnación Branco Illodo, en nome e representación de Mahía
Inmobiliaria S.L., de data 13.04.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 1732, do 14.
04.2005, no que expón en resumo que con data 20.10.2004 solicitou licenza de obras para a
construcción dun edificio para locais comerciais e 70 apartamentos turísticos na parcela A.C.1
do Plan Parcial Saur-2 “As Galanas” e que posteriormente con data 21.12.2004 foi presentado
ante o Concello proxecto modificado do básico e de execución para a tramitación da licenza
solicitada e nesa mesma data foi solicitada tamén a licenza de actividade cuxa tramitación
estáse a realizar ó abeiro do Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e
perigosas (RAMINP), téndose publicado o anuncio de información pública no BOP do
26.01.2005. Que lle interesa modificar o uso ó que van ser destinados pasando a estar
destinados a oficinas, de conformidade co proxecto modificado II de básico e de execución
presentado e para os efectos de regularizar o cambio realizado lles interesa deixar sen efecto a
solicitude de licenza de obras e de actividade solicitada conforme ó proxecto anterior, no cal
non se contemplaba o cambio de uso a oficinas, continuando a tramitación das licenzas de obras
e de actividade de conformidade co proxecto modificado II de básico e execución presentado
con data 1 de abril de 2005, polo que solicita que se acorde deixar sen efecto a
primeira solicitude de licenza de obras e de actividade efectuada e concederlle a correspondente
licenza de obras e de actividade conforme ó uso o que vai ser destinado o edificio.

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aceptar o desistimento das solicitudes das licenzas referenciadas polo interesado para obras
e de actividades ó abeiro do RAMINP.
2º) Que se tramiten os correspondentes procedementos das licenzas de obras e de actividade
para oficinas de conformidade co solicitado polo interesado.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos, e se devolva o
expediente a Urbanismo para a súa tramitación.
3.2. Escrito de Dª. Mercedes Seco Mato, DNI: 76.516.500-D, en calidade de apoderada da
Sociedade Tugalo S.A., de data 17.02.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 887, do
01.03.2005, no que expón en resumo que son propietarios da finca núm. 18984 de Teo, inscrita
ó folio 2 do libro 190, Tomo 580 do arquivo, e que a Comisión de Goberno do Concello con
data 20.05.1991 concedeu licenza de obras para a construcción dunha vivenda unifamiliar na
finca” Vicudo” sita en Iglesia-Calo ó anterior propietario D. Francisco Castro Iglesias, polo que
solicita o cambio de titularidade da licenza.
Visto o informe técnico do 13.05.2005 onde se sinala entre outros extremos que as obras non
foron iniciadas ó día da data, que a licenza de obras requiría o inicio das obras nun prazo
máximo de seis meses, que o proxecto básico que foi presentado para obter a licenza non
cumpre as condicións da normativa vixente na actualidade e que non se presentou para o inicio
das obras o proxecto de execución, e que a Disposición Transitoria 4ª da Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia establece que as
obras con licenza anterior á entrada en vigor desa lei, é dicir o 01.01.2003, no suposto de que xa
transcorresen os prazos para a iniciación, entenderanse automaticamente caducadas as licenzas
por ministerio da lei; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Declarar caducada a licenza concedida pola Comisión de Goberno do 20.05.1991 para a
construcción dunha vivenda unifamiliar na finca” Vicudo” sita en Iglesia-Calo ó anterior
propietario D. Francisco Castro Iglesias, por ter transcorrido o prazo para inicio das obras, por
ministerio da lei, consonte co disposto no Disposición Transitoria 4ª da Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, e en consecuencia
non autorizar o cambio de titularidade da mesma.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) Devolver o expediente ó Departamento de Urbanismo.
3.3. Escrito asinado por D. Manuel Barreiro Villar, DNI. 35.235.723E, de data 03.05.2005, con
rexistro de entrada 2116, de data 03.05.05, no que expón que ven sufrido continuas inundacións
e humidades na súa vivenda por mor dunhas obras de canalización de gas que se están a realizar
na Urbanización Parque Montouto, e solicita unha inspección de comprobación para a
subsanación posterior destes problemas; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Remitir o escrito a Gas Galicia, por ser a responsable destas obras.
2º) Comunicar este acordo ó interesado, para o seu coñecemento e efectos.
3.4. Escrito asinado por Dª Angélica Blanco Fernández, con D.N.I. 33.294.364R, como
representante da entidade mercantil “Prohosga S.L.”, de data 15.04.2005, con rexistro de

entrada 2118, de data 03.05.05, no que en síntese expón que o seu establecemento, na busca
dunha maior calidade no servizo ós seus clientes, pretende que se apliquen e se extrapolen ó
noso Concello, como membro da Mancomunidade, as iniciativas de promoción e organización
que se levan a cabo en Santiago de Compostela. A Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Remitir este escrito á Mancomunidade de Municipios de Santiago de Compostela, para ver
si se poden aplicar esas medidas a tódolos concellos que a integran.
2º) Informar á interesada deste acordo, para o seu coñecemento.
3.5. Escrito de D. Rubén Caamaño Fernández, en representación do xornal “El Correo
Gallego”, de data 03.05.05, remitido vía fax, no que expón que este xornal vai realizar un
suplemento especial sobre o turismo de Galicia, que ademais de distribuirse co xornal, se vai
entregar gratuitamente no Salón Internacional de Turismo de Barcelona, nunha tirada duns 5000
exemplares aproximadamente, polo que piden a colaboración, coma outros anos, deste
Concello, coa inserción dunha reportaxe.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) A inserción dunha reportaxe no suplemento de turismo de “El Correo Gallego”, por un
importe total de 630 euros.
3.6. Escrito asinado por D. Ricardo Salgado Álvarez, en calidade de Presidente da Comunidade
de Propietarios do Edificio O Dolmen, de Cacheiras, de data 01.04.05, con rexistro de entrada
1778, de data 19.04.05, no que en síntese expón a necesidade que detecta da colocación de
semáforos na C-841, ó seu paso polo lugar de Cacheiras. A Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Remitir o escrito á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, xa que esta
estrada vai ser arranxada pola mesma, por se procede a súa autorización.
2º) Comunicar este acordo ó interesado, para os seu coñecemento.
3.7. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de Concelleiro-Portavoz do
Grupo Municipal Socialista de Teo, de data 26.04.2005, con rexistro de entrada no Concello
núm. 1947, da mesma data, no que en esencia solicita acceso ós expedientes de “Saneamento e
abastecemento en Osebe e Vilaverde” e “Cemiterio municipal 1ª fase”.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Acceder ó solicitado, podendo consultar esa documentación no arquivo municipal baixo a
vixiancia do persoal deste servizo, o venres día 27 de maio a partir das 12 horas e ata as 14
horas.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.8. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de Concelleiro-Portavoz do
Grupo Municipal Socialista de Teo, con rexistro de entrada no Concello núm. 2064, de data
30.04.2005, no que solicita acceso ó expediente completo sobre os terreos adquiridos no seu día
para ubicar alí o que iba a ser o campo de fútbol de Oza.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Acceder ó solicitado, podendo consultar esa documentación no arquivo municipal baixo a
vixiancia do persoal deste servizo, o venres día 3 de xuño a partir das 12 horas e ata as 14
horas.

2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.9. Escrito asinado por D. Rafael C. Sisto Edreira, en calidade de Concelleiro do BNG de Teo,
de data 28.04.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 1987, da mesma data, no que
solicita acceso ó expediente completo sobre a empresa encargada de prestar a axuda a
domicilio, e sobre o SAUR-2 de Balcaide (Calo).
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Acceder ó solicitado, podendo consultar a documentación referente ó SAUR-2 no
Departamento de Urbanismo baixo a vixiancia do persoal administrativo deste servizo, o luns
día 30 de maio a partir das 12 horas e ata as 14 horas, e o expediente de axuda a domicilio no
Departamento de Servizos Sociais, baixo a vixiancia do persoal deste servizo, o luns 6 de xuño
a partir das 12 horas e ata as 14 horas.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.10. SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe
favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais con data 26.04.2005, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda
concederlle unha ampliación de media hora diaria da axuda no fogar a Dª Carmen Morao
Conde, D.N.I. nº: 33.068.794-S, da que xa é beneficiaria desde o 23.02.2005, segundo acordo
da Xunta de Goberno Local de data 21.02.2005, non supoñendo esta ampliación de horario a
aportación de ningunha nova cantidade para o citado fin.
3.11.EXTINCIÓN DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe emitido polo
Departamento de Servizos Sociais, de data 26.04.2005, no que se pón en coñecemento a
renuncia de Dª Dolores Sánchez Calviño ó servizo de axuda a domicilio do que era beneficiaria
deste o 10 de outubro de 2003, a Xunta de Goberno Local acepta a mesma debendo procederse
á baixa no servizo.
3.12. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais do 21.04.2005 e
demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Emilio Pérez Lozano, DNI.
11.523.175Z, posto que segundo o certificado da resolución da Delegación Provincial da
Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado do 01.04.2005, despois do
preceptivo dictame do Equipo de Valoración e Orientación de Minusvalideces, o interesado
presenta dificultades graves de mobilidade que lle impidan a utilización do transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
3.13. SOLICITUDE DE DUPLICADO DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVALIDOS.- Visto o escrito asinado por Dª Mª Luisa Carbajales Remesar, con D.N.I.
33.143.589Z, de data 15.04.05, con rexistro de entrada número 1765, de data 15.04.05, no que
solicita que se lle expida un duplicado da tarxeta de estacionamento para minusválidos por

extravío da orixinal, a Xunta de Goberno Local visto o informe favorable do Departamento de
Servizos Sociais, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder o solicitado, debendo a interesada devolver a copia ó Departamento de Servizos
Sociais no intre en que atope o orixinal, facéndose constar na nova tarxeta que é un duplicado.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.14. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª. Pilar De la Fuente Arias,
DNI. 32.428.963K, posto que segundo o informe do 08.10.2004 do Equipo de Valoración de
Minusvalideces da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, a interesada
presenta dificultades graves de mobilidade que lle impidan a utilización do transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de Servizos
Sociais.
3.15. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Mercedes Blanco Ramos, con D.N.I.
45.872.737L, para o pago de alimentos.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4º) APROBACIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS.
4.1. Visto o escrito da Consellería de Medio Ambiente, de data 22.04.05, con rexistro de
entrada neste Concello número 1966, de data 27.04.05, no que se comunica a entrega ó
Concello de Teo da obra finalizada de construcción de contedores subterráneos, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar a recepción das obras asumindo o Concello a explotación, mantemento e
conservación da obra entregada de conformidade co previsto no convenio de colaboración
asinado o 7 de xullo de 2004, sen perxuízo das obrigas que correspondan ó contratista durante o
prazo de garantía dun ano a contar desde o 21.04.2005.
4.2. Visto o escrito da Excmª. Deputación Provincial de A Coruña, de data 28.04.05, co que se
adxuntan as actas de entrega de obras e instalacións do Campo de fútbol de herba artificial en
Calo, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:

1º) Aprobar a recepción das obras asumindo o Concello a súa conservación e mantemento, sen
perxuízo das obrigas que correspondan ó contratista durante o prazo de garantía dun ano a
contar desde o 28.04.2005.

5º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
5.1. Dada conta do escrito da Dirección Xeral de Xuventude da Consellería de Familia,
Xuventude, Deporte e Voluntariado, con rexistro de saída número 11528, do 22.04.05, polo que
se notifica a concesión dunha subvención por importe de 6.180 euros, ó abeiro da Orde do 23 de
decembro de 2004, para a realización de actividades dirixidas á xuventude, para a promoción da
información xuvenil e para a incorporación da xuventude ás novas tecnoloxías, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar a subvención referenciada.
6º) APROBACIÓN DO PROXECTO DE REHABILITACIÓN DUN EDIFICIO DE USOS
MÚLTIPLES.
Dada conta do Proxecto básico e de execución para a rehabilitación dun edificio de usos
múltiples de data abril de 2005, asinado polos arquitectos A.I. Piñeiro Esperante e I. Soto
González, cun presuposto de contrata de: 161.368,76 euros, ive incluído, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o proxecto referenciado cun presuposto de contrata de: 161.368,76 euros, ive
incluído.
2º) Ó abeiro do disposto no art. 2 apartado e do Decreto 234/1998, do 30 de xullo, presentar na
Xunta de Galicia o proxecto para a súa aprobación.
7º) ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO PROXECTO REFORMADO DAS OBRAS DE
ACONDICIONAMENTO/ACABADOS DOS CENTROS SOCIAIS DE OZA E RARIS.
Dada conta do expediente tramitado para a execución das obras referenciadas tramitado en
virtude do acordo da Xunta de Goberno Local do 14.03.2005, e dada audiencia ó contratista ó
abeiro do previsto no art. 146.2 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de contratos das administracións públicas, e constando no expediente a
conformidade do contratista en base ó proxecto reformado, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación adxudicando as obras do proxecto reformado de:
Acondicionamento/acabados dos centros sociais de Oza e Rarís á empresa Obras y Edificacións
Seixo S.L. polo prezo de: 26.948,73 euros, ive incluído.
2º) Que se notifique este acordo ó contratista para a modificación do contrato a través do
correspondente documento administrativo.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantandoa sendo as vinte
horas e trinta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde.
O Secretario,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 23 DE MAIO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as doce
horas e trinta minutos (con antelación) do día 23 de maio de 2005, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde : D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Juan B. Aller Suárez, D. Manuel Mata
Iglesias, D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Non asiste: D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: Dª Mónica Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO:
11.05.2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda prestar aprobación ó mesmo sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda concede-la seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A D. ANTONIO FERNÁNDEZ PINTOS, licenza para a construcción de sete (7) vivendas
unifamiliares en Galanas – “Redullo”, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Francisco Javier Fernández Echeverría, debendo axusta-las obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material das obras.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantirá a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172 da
Lei 9/2002, aportando o aval correspondente. Importe aval: 19.734, 83 euros.
-Urbanizará o fronte das parcelas de acordo coa memoria valorada presentada.
-Contará coa autorización previa de Augas de Galicia.
Réxime da licenza concedida:

1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: Vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 5.47 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0.24 M2/M2.
5) Presuposto: 700.000 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 156/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
2.2. A D. ADOLFO ANGEL SABORIDO OSORIO, licenza para a construcción dunha edificación
destinada a uso comercial e unha vivenda unifamiliar en Ameneiro, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Luis Pereiro Alonso, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material.
-Garantirá a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada.
-A beirarrúa será continua en todo o fronte do solar, permitindo rebaixa-lo bordelo na zona de
acceso os baixos.
-Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución.
-Conectarase coa rede existente de saneamento e auga potable, segundo as condicións técnicas
sinaladas pola compañía adxudicataria.
-Instalará alumado público segundo as condicións da compañía adxudicataria do servizo
municipal.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA- URBANO.
2) Uso: Comercial e vivenda.
3) Altura permitida proxecto: 7,00 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0.40 M2/M2.
5)Presuposto: 297.324 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 157/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción,

a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
2.3. A Dª. PILAR ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en nome de MAHIA INMOBILIARIA S.L.,
licenza para a construcción dun edificio con planta sótano, baixa, primeira, segunda e baixo
cuberta para oficinas, deixando sen efecto as anteriores solicitudes para apartamentos turísticos
en Galanas, SAUR-2, parcela AC-1, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Javier Amenedo García, titulado “Modificado II de básico y ejecución de edificio
con planta sótano, baja, primera, segunda y bajo cubierta para locales comerciales y bloque
de 70 apartamentos turísticos para cambio de uso a oficinas”, debendo axusta-las obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material.
-Tramitará licenza de apertura de actividades antes do inicio das mesmas.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URBANO- A.C.1.
2) Uso: Comercial e oficinas.
3) Altura permitida proxecto: B+2.
4) Volume/Edificabilidade: 6991.15.
5)Presuposto: 2.364.400 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 158/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
tódalas obras dispor, ao pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga consta-lo nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destina-la construcción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
2.4. A D. MANUEL IGLESIAS FRANCO, licenza para construcción dun cerramento de 160
metros lineais, na finca nº 811 e 812, situada en Folgueiras, parroquia de Calo, debendo
axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 6 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo a mesma cota que o pavimento actual. Retranqueará a distancia que indique Augas
de Galicia con respecto ó regato existente.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m (artigo 33.i). No fronte da parcela a altura
máxima da zona opaca será de 90 centímetros e o resto celosía, malla ou tela metálica.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Contará coa autorización previa de Augas de Galicia.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.5. A D. ELISARDO PEREIRA FERNÁNDEZ, licenza para construcción dun cerramento de 89
metros lineais entre lindeiros, na finca nº 98, situada en Cobas, parroquia de Cacheiras,
debendo axusta-las obras ás seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista
pública, situando a base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m. (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
2.6. Escrito asinado por D. CARLOS VILARES PÉREZ, en representación de URBE SANTIAGO
S.L., de data 2.03.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 916, no que solicita licenza
de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 20 de maio de 2005 e demáis documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. CARLOS VILARES PÉREZ, en representación
de URBE SANTIAGO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación
destinada a edificio de 27 vivendas de sótano, baixo, duas plantas e baixo cuberta para usos de
vivendas, garaxe, local e trasteiros, en “Rial de Arriba”, Galanas, parroquia de Calo, segundo
obras executadas en base á licenza municipal concedida a nome de Bahía Inmobiliaria Gallega,
S.L., núm. 102/02, de data 21.03.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de Dª. NEREA LÓPEZ PENAS, NIF: 76.860.843-H (expte. 5/05), con rexistro de
entrada no Concello núm. 1168, de data 15.03.2005, solicitando licenza de apertura /instalación
dun café-bar (epígrafe 2.7.2. do catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da
Comunidade Autónoma de Galicia).
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 6.05.2005 e do
técnico municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a apertura dun
café-bar, que se pretende ubicar en Montouto, edificio Estivada, portal 1, baixo, parroquia de
Cacheiras.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Escrito de Dª. ANA MARÍA PASCUAL MONTES, en representación de ALBYANA
SEGUROS, S.C., CIF: G-15.770.423, con rexistro de entrada no Concello núm. 2.080, de data
18.08.2004, solicitando licenza de apertura para o establecemento dun negocio dedicado a
seguros en xeral, en Cacheiras, edificio Veiga do Espiño, local 2, baixo.
Visto o informe sanitario de data 16.05.2005, a certificación técnica de solidez e seguridade
asinada polo arquitecto técnico D. Pedro Puentes Novo, de 12.08.2004 e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a licenza que se
solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a D. Arturo Silva Miranda, D.N.I. nº
33.300.407H, para a compra de alimentos.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.2. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Mª Jesús Ferro Cebreiro, D.N.I. nº
44.807.109G, para a compra de alimentos, mentras persista a situacion de desemprego do seu
cónxuxe.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.3. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.
Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Rodeiro Barreiro, en representación da empresa
Electricidad Carlos, S.L., con C.I.F. B15065683, con rexistro de entrada número 320, de
27.01.2005, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo importe de
750 Euros, para responder de posibles danos por mor das obras de: Canalización eléctrica

subterránea e instalación de centro de transformación en Igrexa, parroquia de Luou-Concello de
Teo (Referencia 531302110003-1), e vistos o informe de Intervención do 13.05.2005, o
informe asinado polo enxeñeiro técnico industrial D. Carlos A. Gómez Otero do 05.05.2005,
con rexistro de entrada núm. 2241, do 10.05.2005, e o informe do Sr. Concelleiro Castroagudín
Valladares do 10.05.2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, considerando que as obras están correctamente
executadas e non se ten nada que reclamar ó contratista por mor da execución das obras,
acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 750 euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
4.4. Escrito asinado por Dª. Olga Ríos Verde, DNI:76.865.899-Z, con rexistro de entrada no
Concello 1779, de data 19.04.05, no que expón que sufriu danos no seu vehículo por mor dun
cable do alumeado público que se atopaba sobre unha estrada municipal e reclama ditos danos,
que segundo o presuposto que adxunta de Talleres Lamiño y Puente S. L., do 19.04. 2005
ascenden á cantidade de:392,76 euros.
Resultando acreditado o dano producido e a relación de causalidade existente segundo se
desprende da documentación que acompaña a interesada, do informe da Policía Local de data
30.03.05, con rexistro de saída núm. 99, e do informe de Instalacións Eléctricas Manuel
Fernández S.L. de data 19.05.2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar á interesada o importe dos gastos ocasionados, previa presentación no Concello da
factura orixinal, consonte co presuposto de Talleres Lamiño y Puente S.L., de data 19.04.05.
2º) Pasar ó expediente a Intervención para proceder ó pagamento.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.5. Escrito asinado por Dª. Sandra Vázquez Rodeiro, DNI: 44.827.501-H, de data 10.05.05,
con rexistro de entrada no Concello 2245, da mesma 10.05.05, no que expón que sufriu danos
no seu vehículo pola mala colocación dunha tapa da rede de sumidoiros nunha estrada
municipal e reclama ditos danos, que segundo o presuposto que adxunta de Diesel Inyección
Milladoiro, S.L., número 8040, do 10.05.2005, ascenden á cantidade de:336,40 euros.
Resultando acreditado o dano producido e a relación de causalidade existente segundo se
desprende da documentación que acompaña a interesada, e do informe da Garda Civil-Posto do
Milladoiro de data 11.05.05, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar á interesada o importe dos gastos ocasionados, previa presentación no Concello da
factura orixinal, consonte co presuposto de Diesel Inyección Milladoiro, S.L., de data 10.05.05.
2º) Pasar ó expediente a Intervención para proceder ó pagamento.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.6.-Visto o escrito de D. GUILLERMO LEITES VILLAMARÍN, DNI 34.723.094, con rexistro
de entrada no Concello núm. 3.443, de data 19.05.2005, no que solicita prórroga da licenza que
lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 28.06.2004, expediente 176/04, para
construcción dunha vivenda unifamiliar, no lugar e parroquia de Lucí, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder unha prórroga de seis meses contados a partir da data deste acordo, para inicia-las
obras.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

5º) APROBACION DE MEMORIA VALORADA.
Vista a memoria valorada que se atopa sobre a mesa, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar as seguinte memoria valorada:
1.1-. Memoria valorada da obra de: Acondicionamento Campo da Festa de Raxó, asinada polo
arquitecto técnico municipal, cun presuposto de contrata de: 16.484,92 euros, ive incluído.
2º) Contratar polo sistema de contrato menor a obra referenciada, facultando ó Sr. Alcalde para
tódolos trámites sucesivos.
As obras serán pagadas previa presentación da correspondente factura debidamente conformada
polo Concelleiro responsable da súa xestión, debendo especificarse detalladamente tódolos
conceptos incluídos na factura, que se corresponderán cos incluídos na memoria valorada.
6º) APROBACION DE PRESUPOSTO.
Visto o presuposto que se atopa sobre a mesa, e o informe de Intervención de existencia de
crédito de data 19.05.05, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o seguinte presuposto:
1.1-. Presuposto da obra de: Cobertura de parte do patio de recreo do Colexio de Oza,
presentado pola empresa Carpintería Sanrofer, S.L.,de data 10.5.2005, cun presuposto de
execución de: 9.152,40 euros, ive incluído.
2º) Contratar polo sistema de contrato menor a obra referenciada, facultando ó Sr. Alcalde para
tódolos trámites sucesivos.
As obras serán pagadas previa presentación da correspondente factura debidamente conformada
polo Concelleiro responsable da súa xestión, debendo especificarse detalladamente tódolos
conceptos incluídos na factura, que se corresponderán cos incluídos no presuposto.
7º) APROBACION DOS PROXECTOS DAS OBRAS DO PROGRAMA INTERREG III A:
TRASLATIO: HERDANZA CULTURAL DO CAMIÑO PORTUGUÉS.
Vistos os proxectos que se atopan sobre a mesa, correspondentes ó Programa Interreg III A:
Traslatio: Herdanza Cultural do Camiño Portugués, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar os seguintes proxectos:
1.1. Proxecto de “Acondicionamento do entorno do Camiño Portugués en Rúa de Francos”,
“Acceso á Carballeira de S. Martiño”, redactado polo enxeñeiro de camiños D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez, cun presuposto de execución por contrata de:28.736,89 euros, ive
incluído.
1.2. Proxecto básico e de execución de “Acondicionamento do entorno do Camiño Portugués
en Rúa de Francos”, redactado polas arquitectas Dª Mercedes Rosón Varela e Dª Teresa Banet
López de Rego, cun presuposto de execución por contrata de:43.748,53 euros, ive incluído.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as trece
horas e dez minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde.
O Secretario,
Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 7 DE XUÑO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as vinte
horas do día 7 de xuño de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de
seguido relacionados, baixo a presidencia do 1º Tenente de Alcalde D. Antonio Castroagudín
Valladares, en sustitución da Alcaldía, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde acctal: D. Antonio Castroagudín Valladares.
Concelleiros: D. Juan B. Aller Suárez, D. Manuel Mata Iglesias, D. Manuel R. Cajaraville
Campos, D. F. Manuel Parajó Liñares.
Non asiste: D. Armando U. Blanco Martínez.
Secretario acctal: D. Luís Nieto Lago, Adxunto a Secretaría.
Asiste: Dª Mónica Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
1.1. A Dª. MARÍA ISABEL RIVAS FIEIRO e D. JESÚS GUILLERMO CARREIRA RODRÍGUEZ,
licenza para a construción dunha vivenda unifamiliar en Ameneiro “Monte da Capilla”,
parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e
D. Javier Rivadulla Montaña, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Contará coa autorización previa de Estructuras Agrarias en relación coa concentración
parcelaria do monte da parroquia de Calo e demais normativas sectoriais vixentes.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,79 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,14 M2/M2.
5)Presuposto: 104.000 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.

8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 161/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.2. A D. JOSÉ FERNÁNDEZ PENA E Dª. MERCEDES GARCÍA BAUTIS, licenza para
construción dunha vivenda unifamiliar en Raxó, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado pola arquitecta Dª. Mercedes Rosón Varela, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172.2
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,47 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,24 M2/M2.
5)Presuposto: 90.000 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 162/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.3. A Dª. BELÉN BELLO ARES, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en Seoane,
parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez
Vilanova, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172.2
da Lei 9/2002.
-Adaptará a cuberta ás condicións do artigo 29 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G1).

2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,96 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,298 M2/M2.
5)Presuposto: 131.081 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 163/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.4. A Dª. DOLORES DEL CARMEN PAZOS VILLAR, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Vilares de Rúa de Francos, finca nº 1839-1, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polos arquitectos D. Arturo Rodríguez Vilanova, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,10 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,24 M2/M2.
5)Presuposto: 85.725 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 164/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.5. A Dª. VIRGINIA AYASO VILAS E OUTRO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Cacheiras “Catrocamiños”, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Ivan Mosquera Fuembuena, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.

-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172.2
da Lei 9/2002.
-Contará coa autorización previa da Consellería de Política Territorial, Obra Públicas e
Vivenda da Xunta de Galicia.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 2.62 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,07 M2/M2.
5)Presuposto: 61.007,76 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 165/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.6. A Dª. MARÍA JOSEFA COPENA MARTÍNEZ, licenza para a construción dunha vivenda
unifamiliar en Regoufe, finca nº 138-139, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Jesús M. Carrillo Pena, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 2,66 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,1125 M2/M2.
5)Presuposto: 38.000 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 166/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

1.7. A Dª. SUSANA MARTÍNEZ GARCÍA, licenza para a construción dunha vivenda unifamiliar
en Vilar de Calo “Paravade”, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos arquitectos
Dª. Monserrat Varela Simo e D. Arturo de Lorenzo González, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 4,60 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,23 M2/M2.
5)Presuposto: 108.300 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 167/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.8. A Dª. BEGOÑA CASTELAO FERREIRO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Texexe, finca nº 1207, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos
arquitectos D. Javier García Castelo e D. Jorge Duarte Vázquez, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172.2
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,68 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,24 M2/M2.
5)Presuposto: 131.421,02 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 168/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a

data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.9. A VAZSON S.L., licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en Carballal,
parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e
D. Javier Rivadulla Montaña, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172.2
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,85 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,15 M2/M2.
5)Presuposto: 108.000 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 169/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.10. A D. SANTIAGO VILARIÑO PULIÁN, licenza para reforma e ampliación dunha vivenda
unifamiliar situada en Pite, fincas nº 212 e 215, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado
polo estudio de arquitectura Castelo Otero Duarte S.C., debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: <7,00 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,11 M2/M2.
5)Presuposto: 90.777,06 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 170/05.

-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.11. A Dª. MARÍA INMACULADA HERRÁN MOSQUERA, licenza para rehabilitación de
vivenda unifamiliar en Regoufe, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado pola
arquitecta Dª. Monserrat Miguel Prieto, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: B+1.
4) Volume/Edificabilidade: 0,20 M2/M2.
5)Presuposto: 66.306,11 euros.
6) Técnico director: Andrés Avelino Romay Martínez.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 171/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.12. A Dª. MARÍA CRISTINA PÉREZ FERNÁNDEZ, licenza para construción dunha edificación
auxiliar da vivenda unifamiliar existente en Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Francisco Javier Fernández Echeverría, debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de rematar.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 5,46 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,22 M2/M2.
5)Presuposto: 42.220,80 euros.
6) Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 172/05.

-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.13. A D. MANUEL BALADO FREIRIA, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 61 m2 e construción dun cobertizo de 6 m2 na parte traseira da vivenda situada en
Fontenlo, finca nº 354-2, parroquia de Teo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundoo artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-O cobertizo cumprirá as condicións estéticas anteriores e retranquearase un mínimo de 3
metros a lindeiros e 15,50 metros a vías públicas.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.14. A D. PEDRO SANTIAGO MORÁN, licenza para construción dun cerramento de 104
metros lineais, na finca nº 480, situada en Xermeade, parroquia de Reis, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo á mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.15. A D. MIGUEL ANGEL OLIVEIRA FERNÁNDEZ, licenza para construción dun
cerramento de 303 metros lineais, na finca nº 236 e 237, situada en Fornelos, parroquia de
Luou, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:

-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo á mesma cota que o pavimento actual. Desprazarase a cuneta ata a base do muro.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da Lei 9/2002, no caso de cerramentos en solo rústico,
limitando a altura da zona opaca a 1 m. (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.16. A D. ESTEBAN GRAÑA SEOANE, licenza para construción dun cerramento de 60 metros
lineais, na finca nº 622, situada en Veiga do Outeiro, parroquia de Reis, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista
pública, situando a base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m. (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.17. A D. ESTANISLAO VILLAR PÉREZ, en representación de URBECÓN INVERSIONES
INMOBILIARIAS S.L., licenza para reforma dun muro medianeiro de 80,11 ml. pola parte oeste
e 117,28 ml. pola parte este do cerre da finca nº 119-2 do Plan Xeral de Concentración
Parcelaria da parroquia de Oza, situada en Rivas, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002. Deberá harmonizar coa
paisaxe, debendo ser revestido e pintado en cor adecuada.
-Darase cumprimento das NN SS do Concello, limitando a altura da parte opaca no fronte dos
cerres coa vía pública a 0,90 metros e o resto celosia.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Dará cumprimento das condicións da autorización previa da Consellería de Cultura.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.18. A D. BENJAMIN SÁNCHEZ IGLESIAS, licenza para construción dun cerramento de 100
metros lineais, na finca nº 359, situada en Fontenlo, parroquia de Teo, debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:

-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública principal e 4
metros do eixe da pista do medio do núcleo, situando a base do mesmo á mesma cota que o
pavimento actual e desprazando a cuneta ata a base do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m. (artigo 33.i). No núcleo tradicional a altura
máxima da parte cega do cerre polo fronte da pista pública será de 0,90 metros e o resto de
celosia, malla, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.19. A Dª. GUADALUPE NORIEGA ROMAGUERA, licenza para construción dun cerramento
de 129,61 metros lineais, na finca nº 387 P-B, situada en Solláns, parroquia de Calo, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo á mesma cota que o pavimento actual. Desprazarase a cuneta ata 4,50 m. do eixe da
pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m. (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.20. A D. JOSÉ PEREIRA ESTÉVEZ, licenza para construción dun cerramento de 9 metros
lineais, na finca situada en Eo dos Ferreiros, parroquia de Oza, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo á mesma cota que o pavimento actual. Desprazarase a cuneta ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das NN SS do Concello para cerres no núcleo rural limitando a altura
máxima da parte cega do muro a 90 centímetros e o resto de celosía, tela metálica ou similar.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

1.21. A D. RICARDO GARCÍA OTERO, licenza para construción dun cerramento de 37,48
metros lineais, na finca nº 590, situada en Sebe, parroquia de Cacheiras, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo á mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m. (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.22. A D. GABRIEL MONTES SEOANE, licenza para construción dun cerramento de 74 metros
lineais, na finca situada en Castres, parroquia de Oza, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo á mesma cota que o pavimento actual. Desprazará a cuneta ata o borde da base do
cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das NN SS do Concello, limitando a altura máxima da parte opaca a un
máximo de 90 centímetros e o resto de celosía, tela metálica ou similar ata unha altura máxima
de 2,20 metros.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.23. A D. JOSÉ AQUILINO FERNÁNDEZ PÉREZ, licenza para construción dun galpón de 25
m2 para usos auxiliares da agricultura e cerre de 144 ml na finca nº 1720 situada en Osebe,
parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
Galpón:
-Superficie máxima 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Situación: Concello de Teo, finca nº 1720-1719.
-Tipoloxía, volume e materiais empregados congruente co entorno rural, empregando pedra ou
outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.

Cerre:
-Situarase a unha distancia mínima de 4 metros ó eixe da pista, situando a base do mesmo á
mesma cota do pavimento actual e desprazando a cuneta ata o borde do cerre. A altura máxima
da parte cega será 1,50 metros e o resto en cesolia, malla ou similar.
-Contará coa autorización de Augas de Galicia.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.24. A D. LUIS TRINQUETE GONZÁLEZ, licenza para construción dun galpón para usos
agrícolas de 6 m2 situado en Paraxó, parroquia de Luou, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Ocupación máxima 20%.
-Tipoloxía, volume e materiais empregados congruentes co entorno rural, empregando pedra ou
outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, para harmonizar coa paisaxe.
-Tramitarase licenza da actividade antes do inicio da mesma.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.25. A D. JOSÉ VIDAL SÁNCHEZ, licenza para construción dun galpón de 25 m2 para usos
auxiliares da agricultura, na finca nº 1485 situada en Pedreira, parroquia de Calo, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:
-Superficie máxima 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 3,50 m.
-Tipoloxía, volume e materiais empregados congruentes co entorno rural, empregando pedra ou
outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
A construción cumprirá as condicións xenéricas dos artigos 42 e 44 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.26. A D. ALBERTO ROMERO FIDALGO, licenza para construción dun galpón de 25 m2 para
usos auxiliares da vivenda, pegado á edificación existente en Insúa, parroquia de Luou,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Superficie máxima 25 m2.

-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 3,50 m.
-Tipoloxía, volume e materiais empregados congruente co entorno rural, empregando pedra ou
outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar tódolos seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.27. A D. OSCAR LÓPEZ TARRIO, licenza para construción dun galpón de 25 m2 para usos
auxiliares da vivenda situada en Mouromorto, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima cornisa 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40 º.
-As novas construcións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas construtivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.28. A D. JOSÉ BROCOS NANDE, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación de
80 m2 en Cobas, parroquia de Cacheiras, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

1.29. A D. SANTIAGO FRANCISCO REY FRAGA, licenza para obras de retellado da cuberta de
48 m2, encintado de fachadas de 150 m2 e apertura de oco (ventá) de 1 m2 na edificación situada
en Nespereira, parroquia de Luou, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.30. A Dª. Mª DE LOS ANGELES SÁNCHEZ GONZÁLEZ, licenza para obras de retellado da
cuberta de 100 m2, cambio de pavimento salón e entrada de 40 m2, cambio de azulexado de
baño de 5 m2 e cambio ventanal salón de 12 m2 na edificación situada no nº 44 da Rúa
Sabugueiro en Urbanización Os Tilos, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.31. A Dª. ROCIO TEO SÁNCHEZ, licenza para obras de retellado da cuberta de 165 m2,
lavado e encintado de fachadas de pedra de 225 m2, substitución e apertura de ocos de fachada
de 5 m2 e acondicionamento interior da vivenda de 110 m2 na edificación situada en Outeiro,
parroquia de Oza, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de

terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.32. A Dª. JULIA LUEIRO FRANCO, licenza para obras de retellado da cuberta de 70 m2 na
edificación situada en Osebe, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.33. A D. JOSÉ MANUEL CAO EDREIRA, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 96 m2, repicado, encintado e limpeza de fachadas de 180 m2 e acondicionamento
interior de 140 m2 en Eo dos Ferreiros, nº 11, parroquia de Oza, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

1.34. A D. JOSÉ BOTANA SÁNCHEZ, licenza para obras de construción dun porche na parte
posterior da vivenda situada en “Rial de Arriba”, en Galanas, finca nº 124, parroquia de Calo,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Retranqueará un mínimo de 3 metros a lindeiros.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.35. A D. JOSÉ AGUSTÍN SANTISO MIRAMONTES, licenza para obras de colocación de solo
antideslizante sobre recrecido de mortero de cemento en Trasellas, parroquia de Luou, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non afectarán á estructura da edificación, debendo tramitar licenza de actividade antes do
inicio da mesma.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.36. A D. ANTONIO FERNÁNDEZ PINTOS, licenza para obras de revestimento de fachadas
con pedra de mampostería de 168 m2 na vivenda existente dentro da zona do Plan Parcial
SAUR-2 As Galanas, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Cumpriranse as condicións do Plan Parcial SAUR-2 As Galanas.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.37. A D. ELEUTERIO CARRERA AMIL, licenza para obras de instalación dun portal no
garaxe da vivenda situada en Rivas, parroquia de Oza, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.38. A D. ANTONIO PEREIRA VAAMONDE, licenza para obras de construción dunha rampa
de acceso de 4 metros para a finca situada en Grela, parroquia de Lampai, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-Instalará unha tubería de un mínimo de 40 centímetros de diámetro a unha distancia de 3,50
metros do eixo da pista.
-O pavimento sobre o tubo quedará nivelado á mesma altura que o da pista existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.39. A MALGA S.L., licenza para obras de canalización eléctrica de baixa tensión en Póboa,
parroquia de Cacheiras, segundo plano e presuposto que adxunta, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Repoñer o pavimento en perfectas condicións.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.40. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para ampliación de máquina e
canalización en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto presentado (SGD:
214104080125), debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorización previa doutros organismos.
-Contar coa autorización previa da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Vivenda, para a conexión na estrada C-541.
-Repoñer o pavimento e aceras en perfectas condicións.
-Aportar aval polo importe de 1.500 euros ós efectos de garante para reposición de pavimentos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.41. A D. JOSÉ FRANCISCO PASCUAL SEOANE, licenza para segregación (2 parcelas) da
finca nº 819-1 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situada en
Requián, segundo proxecto redactado polo técnico D. Jesús Naveira Pequeno, debendo
axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase pola liña divisoria entre clasificacións do solo dacordo co proxecto
presentado.
1.42. A VAZSON S.L., licenza para segregación (2 parcelas) da finca nº 8554 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada en Carballal, segundo proxecto
redactado polo técnico D. Javier Rivadulla Montaña, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
- A segregación efectuarase pola liña divisoria entre clasificacións do solo dacordo co proxecto
presentado.

1.43. A D. JOSÉ RAMÓN CALVO CALVO, licenza para instalación dun almacén de tripa salada
para embutido, en Iglesia, nº 10, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D.
Manuel Anido Puñal, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Cumprirá as condicións do proxecto e do informe de Medio Ambiente.
-Instalará un sistema de ventilación forzada e uns filtros que eviten a saída de malos cheiros
segundo o disposto no D.833/1975, de 6 de febreiro, polo que se desenvolve a Lei 38/1972, de
22 de decembro de protección do ambiente atmosférico.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.44. A D. ANTONIO SALGADO CORRAL, en representación de PETROGAL ESPAÑOLA S.A.,
licenza para instalación dun depósito de GLP de 4000 L aéreo, en Montouto, parroquia de
Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por Dª. Mª del Pilar Pardo Pérez, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:
-Cumprirá as condicións do proxecto e do informe de Medio Ambiente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
1.45. Escrito asinado por D. JOSÉ RÍO COUSELO, de data 2.05.2005, con rexistro de entrada no
Concello núm. 2.066, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2005 e demáis documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ RÍO COUSELO, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar en Pedrouso,
parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 296/02, de
data 17.12.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
1.46. Escrito asinado por CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L., de data 4.05.2005, con
rexistro de entrada no Concello núm. 2.134, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2005 e demáis documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda conceder a CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L., a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para tres vivendas unifamiliares en Casalonga,
parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 177/03, de data
6.10.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ RAMÓN CALVO CALVO, con NIF:
33.192.375-V, para licenza de apertura/instalación dun almacén de tripa salada para embutido,
en Iglesia, nº 10, parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, calificando dita actividade como

molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ RAMÓN CALVO CALVO, a licenza provisional para
apertura/instalación dun almacén de tripa salada para embutido, condicionada a súa instalación
ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería
de Medio Ambiente do 10.05.2005 (expediente núm. MA962A 2005/000424-1):
-.Deberán dispoñer dun sistema de ventilación forzada e uns filtros que eviten a saída de malos
cheiros segundo o disposto no D.833/1975, de 6 de febreiro, polo que se desenvolve a Lei
38/1972, de 22 de decembro de protección do ambiente atmosférico; non poidendo comezar o
exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será
indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste
concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das
obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta
licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.2- Visto o expediente instruido ó efecto por D. ANTONIO SALGADO CORRAL, en
representación de PETROGAL ESPAÑOLA S.A., con NIF: 35.440.125-T, para licenza de
apertura/instalación dun depósito de G.L.P. de 4.000 L aéreo, para PROMIOCIONES CAVYDO
2001 S.L., en Montouto, parroquia de Cacheiras, e dada conta do dictame ambiental emitido
pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, calificando dita actividade
como Perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ANTONIO SALGADO CORRAL, en representación de PETROGAL ESPAÑOLA
S.A., a licenza provisional para apertura/instalación dun depósito de G.L.P. de 4.000 L aéreo,
condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co
dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente do 12.05.2005 (expediente núm.
MA962A 2005/000446-1):
-.Os contidos no proxecto técnico e na memoria; non poidendo comezar o exercicio da
actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable que se
levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser
favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que
se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE ESTATUTOS E DE BASES DE
ACTUACIÓN DA XUNTA DE COMPENSACIÓN DO SAUR-3.
Dada conta do proxecto de estatutos e de bases de actuación para a Xunta de Compensación do
Plan Parcial do Sector SAUR-3 A Ramallosa-Teo, presentados o día 17 de marzo de 2005 por
D. Manuel Niñeroal Cornado en nome e representación de Residencial Valle de Ramallosa S.L.
e visto o informe técnico do 20.05.2005 no que se sinala que o proxecto de estatutos e bases de
actuación para a Xunta de Compensación do Saur-3 cumpre coas indicacións establecidas nos
art.166 e 167 do Regulamento de xestión urbanística polo que poden ser aprobados
inicialmente non observando que se infrinxisen as normas legais aplicables, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aprobar inicialmente o proxecto de estatutos e de bases de actuación para a Xunta de
Compensación do Plan Parcial do Sector SAUR-3 A Ramallosa-Teo, presentados o día 17 de
marzo de 2005 por D. Manuel Niñeroal Cornado en nome e representación de Residencial
Valle de Ramallosa S.L.

2º) De conformidade co disposto no art. 155.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, someter o expediente a
información pública con citación persoal dos propietarios afectados, e publicación de anuncios
no Boletín Oficial da Provincia e nun dos xornais de maior circulación na provincia. Durante o
prazo de vinte días, contado desde o día seguinte o da publicación do anuncio no Boletín
Oficial da Provincia, os interesados poderán consultar o expediente no Departamento de
Urbanismo do Concello e formular por escrito as alegacións que xulguen oportunas sobre o seu
contido, e solicitar, se así o desexan, a súa incoporación á Xunta de Compensación.
O anuncio no BOP servirá de edicto de notificación, de acordo co previsto no art. 59.4 da Lei
30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, ós propietarios afectados para o suposto de que non puideran ser citados
persoalmente. Para estes efectos publicarase a relación de parcelas e propietarios afectados.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda concederlle a axuda no fogar a D. Manuel Botana Barreiro, D.N.I. nº:
33.071.570P, non debendo aportar o solicitante ningunha cantidade para o citado fin.
4.2. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Mª Fernanda Linares Cajade, N.I.E. nº
X-2629841-K, para a compra de alimentos, mentras persista a súa actual situación.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.3. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª. Engracia Couto Ben, D.N.I. nº:
33.136.204, debendo aportar a solicitante a cantidade de 115,39 euros/mes para o citado fin.
4.4. Visto o escrito asinado pola traballadora social Dª María Nieves Pérez Rey, no que solicita
a subscrición do Concello á publicación “EM-Entre maiores”, da Editorial “Nuestros Mayores
Publicaciones S.L.”, por considerala de interese para os usuarios do Departamento de Servizos
Sociais, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda a subscrición á mencionada publicación, por un importe anual
de:16,95 euros.
4.5. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.
Dada conta do escrito asinado por D. José Tarrío Raíces, con D.N.I. 33.077.873L, con rexistro
de entrada número 3.439, de 19.05.2005, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten

depositada polo importe de 601,01 Euros, para responder de posibles danos por mor das obras
de: Recheo de terra en Socastro, parroquia de Calo, e vistos o informe favorable de
Intervención do 30.05.2005, e o informe do Sr. Concelleiro Castroagudín Valladares do
30.05.2005 no que se sinala que comprobado o perfecto estado de reposición da obra pode
procederse á devolución solicitada, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 601,01 euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
4.6. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.
Dada conta do escrito asinado por D. Javier Rodríguez Segade, en representación da empresa
“Segade Saelco, S.A.”, con C.I.F. A-32.007.304, con rexistro de entrada número 1.365, de
23.03.2005, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo importe de
1.500 euros, para responder de posibles danos por mor das obras de: Suministro lugar de
Galanas, parroquia de Calo, e vistos o informe favorable de Intervención do 02.06.2005, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, considerando que as obras están correctamente executadas e non se
ten nada que reclamar ó contratista por mor da execución das obras, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1.500 euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
5º) ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE, DOS CONTRATOS DAS OBRAS DO PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL 2005 (POS2005 ).
Dada conta do expediente para a contratación das obras do Concello incluídas no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal da Excmª Deputación
Provincial da Coruña do 2005 ( POS 2005 ), licitadas por procedemento negociado por mor da
contía en virtude do acordo da Xunta de Goberno Local do 18.04.2005, vistos os informes do
técnico municipal e de conformidade coa proposta verbal de adxudicación da Alcaldía acctal, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Adxudicar ás empresas relacionadas a execución dos seguintes contratos de obras e polos
prezos especificados, por facer unhas proposicións que se consideran convenientes para o
Concello en aplicación dos criterios de adxudicación dos pregos.
Título das obras:
1. Urbanización en Fontenlo (Teo). Presuposto de contrata: 59.998,89 euros, ive incluído.
Prezo de adxudicación:59.800 euros, ive incluído. Contratista adxudicatario:Transportes y
Maquinaria C.P. S.L. Importe da fianza definitiva a constituir polo contratista:2.392 euros.
2. Abastecemento e saneamento en A Torre (Cacheiras). Presuposto de contrata: 46.313,67
euros, ive incluído. Prezo de adxudicación:46.000 euros, ive incluído. Contratista
adxudicatario: Martínez Montes e Hijos, S.L. Importe da fianza definitiva a constituir polo
contratista:1.840 euros.
3. Abastecemento, saneamento e depuración en A Devesa (Cacheiras). Presuposto de
contrata:55.656,25 euros, ive incluído. Prezo de adxudicación:55.500 euros, ive incluído.
Contratista adxudicatario: Martínez Montes e Hijos S.L. Importe da fianza definitiva a
constituir polo contratista:2.220 euros.

4. Abastecemento e saneamento en Cerdeira (Vilariño). Presuposto de contrata: 59.994,88
euros, ive incluído. Prezo de adxudicación:59.790 euros, ive incluído. Contratista
adxudicatario:Transportes y Maquinaria C.P. S.L. Importe da fianza definitiva a constituir polo
contratista:2.391,60 euros.
5. Abastecemento e saneamento en Areeira (Calo). Presuposto de contrata : 57.245,37 euros,
ive incluído. Prezo de adxudicación:56.764,31 euros, ive incluído. Contratista
adxudicatario:Manuel Sobredo S.L. Importe da fianza definitiva a constituir polo
contratista:2.270,57 euros.
6. Abastecemento e saneamento en Balcaide (Calo). Presuposto de contrata: 56.273,37 euros,
ive incluído. Prezo de adxudicación:56.273,37 euros, ive incluído. Contratista adxudicatario:
Excavacións Ovidio S.L. Importe da fianza definitiva a constituir polo contratista:2.250,93
euros.
2º) Aproba-los gastos con cargo ás seguintes partidas do vixente presuposto:
1. Urbanización en Fontenlo (Teo), partida:432.600.01.
2. Abastecemento e saneamento en A Torre (Cacheiras), partida:441.611.01.
3. Abastecemento, saneamento e depuración en A Devesa (Cacheiras), partida:441.611.01.
4. Abastecemento e saneamento en Cerdeira (Vilariño), partida:441.611.01.
5. Abastecemento e saneamento en Areeira (Calo), partida:441.611.01.
6. Abastecemento e saneamento en Balcaide (Calo), partida:441.611.01.
3º) Designar técnico director das obras ó Sr. enxeñeiro de camiños, D.Gilberto Rodríguez
Rodríguez, autor dos proxectos, que asumirá as funcións de coordinador de seguridade e saúde
durante a execución das obras.
4º) Que se notifique o presente acordo ós adxudicatarios para que procedan a presentar as
fianzas definitivas polos importes do 4% do prezo de adxudicación de cada unha das obras en
calquera das formas a que se refire o art. 36 do TR. LCAP., no prazo de quince días naturais
seguintes ó da recepción da notificación deste acordo, e logo de acreditado o cumprimento
deste extremo facultar expresamente ó Sr. Alcalde para a sinatura dos contratos.
6º) APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DA CASA DO
CONCELLO.
Dada conta do expediente para a contratación da obra do Concello de: Ampliación e reforma da
Casa Consistorial fase I (1ª separata) cun importe de execución por contrata de: 340.000 euros
ive incluído, segundo separata do proxecto realizado pola arquitecta Mercedes Rosón Varela,
tramitado en virtude de resolución da Alcaldía do 01.06.2005; vistos os informes de Secretaría
e Intervención, polo Sr. Alcalde acctal proponse que a obra sexa contratada polo sistema de
concurso con procedemento aberto, tramitación de urxencia, prestando aprobación ós pregos de
cláusulas administrativas do expediente, autorizando o gasto con cargo ó vixente presuposto.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación con tramitación urxente motivandoo polo prazo
reducido que existe para a execución e xustificación da anualidade 2005 da obra ante a Xunta
de Galicia, realizando a contratación da obra relacionada, polo sistema de concurso con
procedemento aberto, xustificando a elección desta forma de adxudicación en que aún sendo
importante o aspecto económico na licitación das obras públicas, o mesmo aspecto pode
conseguirse igualmente nas licitacións por concurso, nos que a adxudicación se produce como

consecuencia da combinación de elementos de carácter económico e de caracter técnico,
recaendo a adxudicación no licitador que como consecuencia da ponderación dos criterios dos
pregos, onde se atopa incluida a baixa económica respecto do tipo de licitación, faga a
proposición máis ventaxosa desde o punto de vista económico e técnico.
2º) Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares polo sistema de concurso con
procedemento aberto obrante no expediente.
3º) Autorizar o gasto con cargo á partida do vixente presuposto:121.62200.
4º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación do contrato.
7º) APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO
PROGRAMA INTERREG III A: TRASLATIO: HERDANZA CULTURAL DO CAMIÑO
PORTUGUÉS.
Dada conta do expediente para a contratación das obras do Concello incluídas no Programa
Interreg III A: Traslatio: Herdanza Cultural do Camiño Portugués, tramitado en virtude de
resolución da Alcaldía do 2 de xuño de 2005, de seguido relacionadas:
-. Acondicionamento do entorno do Camiño Portugués en Rúa de Francos. Acceso á
Carballeira de San Martiño, cun presuposto de execución por contrata de:28.736,89 euros, ive
incluido.
-. Proxecto básico e de execución de acondicionamento do entorno do camiño portugués en
Rúa dos Francos, cun presuposto de execución por contrata de: 43.748,53 euros, ive incluido; e
correspondendo ó Concello a contratación destas obras, vistos os informes de Secretaría e
Intervención, polo Sr. Alcalde acctal proponse verbalmente que estas obras sexan contratadas
polo sistema de procedemento negociado por mor da contía, prestando aprobación ós pregos de
cláusulas administrativas obrantes no expediente, autorizando o gasto con cargo ó presuposto
de 2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación das obras
anteriormente relacionadas, polo sistema de procedemento negociado por mor da contía,
consonte co disposto no art.141. g. do RDL 2/2000, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de contratos das administracións públicas e no art. 88.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, realizando a licitación mediante a consulta alomenos a
tres empresas capacitadas por parte da Alcaldía.
2º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas polo sistema de procedemento negociado
obrantes no expediente, xunto co cadro de características de cada unha das obras, sinalando que
non actuará a Mesa de Contratación por ser nos procedementos negociados potestativa a súa
intervención.
3º) Autorizar os gastos con cargo á partida do vixente presuposto:451.61101.
4º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación dos contratos.
8º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTOS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o presuposto presentado por Aquagest de data 13 de abril de 2005, baixo o título
de: Instalación dunha válvula automática reguladora de presión en As Viñas, por importe de:
4.442,16 euros, encargándolle a súa execución.

As obras serán pagadas previa presentación da correspondente factura debidamente conformada
polo Concelleiro responsable da súa xestión, debendo especificarse detalladamente tódolos
conceptos incluídos na factura, que se corresponderán cos incluídos no presuposto.
9º) APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS DE INFRAVIVENDA RURAL.
Visto o expediente de infravivenda rural que se tramita no Departamento de Servizos Sociais, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda a aprobación da seguinte certificación:
9.1. Certificación única da obra de rehabilitación de vivenda de D. Benedicto Carrillo
González, asinada polo arquitecto D. Nestor Otero Rando, por importe de execución material
de: 9.016,08 euros.
10º) DACIÓN DE CONTA DE CONVENIOS ASINADOS POLA ALCALDÍA.
Dada conta dos seguintes convenios asinados pola Alcaldía:
-. Convenio de data 19.05.2005 coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para
a realización de obras en centros educativos, polo que en resumo esta consellería coopera na
execución das obras de adecuación e mellora dos seguintes centros educativos: CEIP A
Ramallosa, CEIP Os Tilos, CEIP A Igrexa-Calo e IES de Cacheiras, cun custo estimado de
450.000 euros que serán aportados integramente pola consellería.
-. Convenio de data 02.06.2005 coa Consellería de Medio Ambiente para adquisición dun
vehículo tractor con desbrozadora e tratamentos preventivos, polo que esa consellería achega
para a compra do subministro a contía de: 42.070 euros, e un máximo anual de 2.700 euros
para labores preventivos.
A Xunta de Goberno Local queda enterada.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as 21 horas
e quince minutos, de todo o que como Secretario acctal certifico, de orde e co visto e prace do
Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde.
O Secretario acctal,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Luis Nieto Lago.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 28 DE XUÑO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as
dezanove horas do día 28 de xuño de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores
concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U.
Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da data
para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Juan B. Aller Suárez, D. Manuel Mata
Iglesias, D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: Dª Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO 23.05.
2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda prestar aprobación ó mesmo sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ LORENZO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Folgueiras, fincas nº 810-1 e 810-2, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Francisco Javier Fernández Echeverria, debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,04 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,183 M2/M2.
5)Presuposto: 120.255 euros.

6) Técnico director: Enrique Perol Rama.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 205/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A D. RAMÓN LÓPEZ POMBO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en
Folgueiras, finca nº 809, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Francisco Javier Fernández Echeverria, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando a edificación ata presentar
nomeamento de técnico director de execución.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,64 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,13 M2/M2.
5)Presuposto: 107.106 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 206/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.3. A D. RAMÓN LATA LISTE, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en Igrexa,
parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Javier Rivadulla e outro,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando a edificación ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).

2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5.09 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,24 M2/M2.
5)Presuposto: 97.400 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 207/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.4. A MANUEL SAAVEDRA S.L., licenza para obras de rehabilitación de vivenda unifamiliar
existente en Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D. Jesús
Baliña de Jesús, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.5. A Dª. MARÍA DEL CARMEN MOSQUERA UZAL, licenza para construción dun galpón de
25 m2 para usos agrícolas na finca nº 1866, situada en Pedreira, parroquia de Calo, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima:3.50 m.
-Tipoloxía, volumen e materiais empregados congruentes co entorno rural, empregando pedra
ou outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, para harmonizar coa paisaxe. As
construcións deberán presentar tódolos seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así
como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a
integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.6. A Dª. BEGOÑA CASTELAO FERREIRO, licenza para construción dun cerramento de
100,50 metros lineais, na finca nº 1.207, situada en Texexe, parroquia de Calo, debendo axustar
as obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do mesmo á mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.7. A D. RAUL FURELOS PARADELA, licenza para construción dun cerramento de 60 metros
lineais, na finca nº 1.979, situada en Fixó, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 6 metros ó eixe da pista, seguindo a aliñación
oficial das NNSS do Concello de Teo, situando a base do cerre á mesma cota que o pavimento
actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.8. A Dª. BEATRIZ RODRÍGUEZ COUSELO, licenza para construción dun cerramento de 148
metros lineais, na finca nº 814, situada en Folgueiras, parroquia de Calo, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5,5 metros ó eixe da pista pública, segundo
acordo, situando a base do cerre á mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase
ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Contará coa autorización de Augas de Galicia.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2.9. A D. JOSÉ AGUSTÍN SANTISO MIRAMONTES, licenza para construción dun cerramento
perimetral de 379,79 metros lineais, sobre as fincas nº 223, 221 e 220 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Luou, situada en Trasellas, debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base
do cerre á mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións do artigo 42.c) da Lei 9/2002 de ordenación urbanistica e
protección do medio rural de Galicia, no caso de cerramentos en solo rústico, limitando a altura
da zona opaca a 1,50 m. (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Contará coa autorización de Augas de Galicia.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.10. A D. ANTONIO IGLESIAS MOSQUERA, licenza para construción dun cerramento con
postes e alambre de 82 metros lineais, na finca nº 540 do plano de concentración parcelaria da
parroquia de Reis, situada en Outeiro, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública principal e a 4
metros do eixe da pista secundaria, situando a base do cerre á mesma cota que o pavimento
actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de
cerramentos en solo rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.11. A D. ANDRÉS FROJÁN MAGÁN, licenza para construción dunha rampa de acceso de 4
metros para a finca nº 368 de Cantoña, parroquia de Luou, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Instalará unha tubería de un mínimo de 40 centímetros de diámetro a unha distancia de 4,50
metros do eixe da pista.
-O pavimento sobre o tubo quedará nivelado á mesma altura que o da pista existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.12. A D. MANUEL VINSEIRO SAA, licenza para colocación de alcantarillado de 80 ml e
cruce da vía pública en Seoane, parroquia de Recesende, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Executarase de acordo coas condicións da compañía adxudicataria Aquagest.

-Repoñer o pavimento en perfectas condicións.
-Aportar aval polo importe de 250 € ós efectos de garante para reposición de pavimentos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.13. A Dª. SARA JOSEFINA CURRAS REY, licenza para segregación da finca nº 12 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Santa María de Teo, situada en Agromaior, segundo
proxecto redactado polo técnico D. Antonio Martínez Pais, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
2.14. A Dª. ESPERANZA FERNÁNDEZ GUERRA, licenza para correción de erros na licenza de
segregación concedida en data 18 de outubro de 2004, modificando as características da finca
matriz nº 17-A do plano de concentración parcelaria da parroquia de Bamonde, situada en
Reboredo, segundo proxecto redactado polo técnico D. Antonio Sabucedo Costa, debendo
axustarse ás seguintes condicións:
- A modificación da segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, deixando
correxidos os datos da finca orixinal.
2.15. A D. JUAN SAMPEDRO OTERO, licenza para parcelación da finca nº 428 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Reis, situada en Pontevea, segundo proxecto
redactado pola técnica Dª. Ana I. Piñeiro Esperante, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
2.16. A D. JOSÉ SÁNCHEZ BARREIRO, licenza para segregación e agrupación de fincas en
Vilares de Rúa de Francos, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo técnico D. Luis
Moreira Matos, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
2.17. A Dª. MARÍA GARRIDO GARRIDO, licenza para obras de reforma de local para
acondicionamento de perruquería, situada en Pontevea, parroquia de Reis, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Cumprirá o artigo 104.c) da mencionada Lei, para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das
construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais
empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Cumprirá as condicións da normativa sectorial vixente.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.18. A D. JOSÉ Mª BUXO MASSAGUER, en representación de CAJA DE AHORROS Y
PENSIONES DE BARCELONA “LA CAIXA”, licenza para obras de acondicionamento de local
para oficina bancaria en Cacheiras, Edificio Umbrela, baixo nº 1, parroquia de Cacheiras,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Deberá conectar coa rede pública de abastecemento de auga potable; os residuos propios da
actividade serán entregados a xestor autorizado e o revestimento das paredes dos aseos e do
chan será de fácil limpeza, en cumprimento das condicións do informe de sanidade.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.19. A Dª. NEREA LÓPEZ PENAS, licenza para acondicionamento de local destinado a
café-bar, situado en Montouto, finca 55, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico
redactado por D. Enrique Perol Rama, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións da Consellería de Medio Ambiente sinaladas no dictame
ambiental de data 10 de xuño de 2005.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.20. A D. JUAN JOSÉ BLANCO CIERTO, en representación de BLANCO CALDAS S.L., licenza
para acondicionamento de local destinado a tinturería-lavandería, situado en Cacheiras,
Edificio Umbrela, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por D.
Francisco Ansedes Domínguez, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento as condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre ruídos, residuos e
medidas correctoras, derivadas do dictame ambiental de data 23 de maio de 2005.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.21. A Dª. MARÍA ISABEL BALEIRON AIDO, licenza para acondicionamento de local
destinado a carnicería, charcutería, conxelados e venta de pan, situado en Montouto, Edificio
Dolmen, P-2, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto técnico redactado por D. Antonio
Losada Vicente, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.

-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento as condicións da Consellería de Medio Ambiente sobre vibracións,
residuos e medidas correctoras, derivadas do dictame ambiental de data 24 de maio de 2005.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de D. JOSÉ MANUEL RIVAS FRAGA, NIF: 78.792.026-Y (expte. 16/04), con
rexistro de entrada no Concello núm. 3.428, de data 13.12.2004, solicitando licenza de
apertura/instalación dun local destinado a barnizado de madeira.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 07.06.2005 e
do técnico municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións
complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a instalación dun
local destinado a barnizado de madeira, que se pretende ubicar en Fornelos, parroquia de Raris.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Escrito de D. MANUEL PAZ SEOANE, NIF: 33.225.842-L (expte. 7/05), con rexistro de
entrada no Concello núm. 1.448, de data 1.04.2005, solicitando licenza de apertura/instalación
dun obrador de pan.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 31.05.2005 e
do técnico municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións
complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a instalación dun
obrador de pan, que se pretende ubicar en Igrexa, parroquia de Luou.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
3.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. NEREA LÓPEZ PENAS, con NIF:
76.860.843-H, para licenza de apertura/instalación dun café-bar, en Montouto, finca 55,
parroquia de Cacheiras, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial
da Consellería de Medio Ambiente, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder a Dª. NEREA LÓPEZ PENAS, a licenza provisional para apertura/instalación dun
café-bar, condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de
conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente do 10.06.2005
(expediente núm. MA962A 2005/000536-1):

-.Deberá cumprir o establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99, de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá iniciar a actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro, pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo; non poidendo comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a
licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición
certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade
das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.4.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JUAN JOSÉ BLANCO CIERTO, en
representación de BLANCO CALDAS S.L., con NIF: 33.183.067-R, para licenza de
apertura/instalación dunha tinturería-lavandería, en Cacheiras, Edificio Umbrela, baixo, e dada
conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente, calificando dita actividade como molesta e perigosa; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JUAN JOSÉ BLANCO CIERTO, en representación de BLANCO CALDAS S.L., a
licenza provisional para apertura/instalación dunha tinturería-lavandería, condicionada a súa
instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da
Consellería de Medio Ambiente do 23.05.2005 (expediente núm. MA962A 2005/000445-1):
-.Deberá cumprir o establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá iniciar a actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo; non poidendo comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a
licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición
certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade
das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.5.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. MARÍA ISABEL BALEIRON AIDO, con NIF:
76.515.116-G, para licenza de apertura/instalación dunha carnicería, charcutería, conxelados e
venta de pan, en Montouto, Edificio Dolmen P-2, parroquia de Cacheiras, e dada conta do
dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente,

calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MARÍA ISABEL BALEIRON AIDO, a licenza provisional para
apertura/instalación dunha carnicería, charcutería, conxelados e venta de pan, condicionada a
súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental
da Consellería de Medio Ambiente do 24.05.2005 (expediente núm. MA962A 2005/000447-1):
-.Os anclaxes dos equipos que podan transmitir vibracións deberán contar con dispositivos
antivibratorios que garantan a súa non transmisión.
-. Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo; non poidendo comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a
licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición
certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade
das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.6.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, en
representación de COMPOSTELA MOTOR S.A., con NIF: 33.225.027-D, para licenza de
apertura/instalación dunha nave para venta e reparación de automóviles (TOYOTA), en
Balcaide, parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente, calificando dita actividade como molesta e
nociva; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, en representación de COMPOSTELA MOTOR
S.A., a licenza provisional para apertura/instalación dunha nave para venta e reparación de
automóviles, condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de
conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente do 23.05.2005
(expediente núm. MA962A 2005/000444-1):
-.Deberá solicitar a inscrición no Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de
Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos no caso de producir menos de 10 Tn
anuais de residuos perigosos, ou solicitar a autorización de productor de residuos perigosos en
caso de superar a antedita cantidade. Todo elo segundo o establecido no Decreto 298/2000,
polo que se regula a autorización e notificación de productor e xestor de residuos de Galicia e
se crea o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 4,
5/01/2001).
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor debidamente
autorizado en aplicación do establecido no Decreto 298/2001 (DOG do 5/01/2002).
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.7.- Escrito de Dª. MARIA JOSÉ PICÁNS ASOREY, NIF: 35.457.037-F, con rexistro de entrada
no Concello núm. 464, de data 10.02.2005, solicitando licenza de apertura para o
establecemento dunha tenda de artigos de regalo, en Cacheiras, Edificio Dolmen, portal 7, local
13.
Visto o informe sanitario de data 22.06.2005, a certificación técnica de solidez e seguridade
asinada polo enxeñeiro técnico industrial D. José María Silva Señorán, de 22.11.2004 e demais

documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a licenza que se solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. Escrito do Grupo Correo Gallego, remitido vía fax, de data 10.06.2005, no que informa
sobre o libro editado por El Correo Gallego sobre Fillos Predilectos e Adoptivos de Galicia.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Comprar 10 libros por un importe total de:453,35 euros, de conformidade co presuposto
remitido.
4.2. Escrito asinado por Dª. Pilar López Toimil, en calidade de Directora, de data 15.06.2005,
no que solicita unha ampliación do horario nos centros de educación infantil: Escola Infantil
Municipal de Calo e Escola Infantil Municipal de Os Tilos-Teo, por mor da necesidade que
plantexan moitos pais de chegar en hora ós lugares de traballo e de recoller ós fillos pola tarde
con tempo suficiente de: 7,30 horas ata as 20,30 horas.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar a ampliación do horario solicitado para os dous centros de: 7,30 horas ata as
20,30 horas, sen que isto poida supoñer incremento de custo algún para o Concello.
2º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Daniela Marta Sara Iglesias, para
compra de alimentos, mentras persista a súa actual situación.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.4. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª Daniela Marta Sara Iglesias, para
compra de alimentos para a filla da solicitante cun custo mensual de 167,48 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.5. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:

1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a D. Jesús Sánchez Vázquez, DNI:
33.250.501-E, para pagamento de débeda coa empresa de subministro de pan, por importe de:
289,62 euros, segundo factura de Industrias Solláns S.L. núm. 120/05, do 31.05.2005 obrante
no expediente.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo, e para que se proceda ó pagamento da
factura directamente a Industrias Solláns S.L. desde o Departamento de Servizos Sociais.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.6. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Encarnación Barreiro Ceruelo, DNI:
33.217.152-T, para pagamento de débeda coa comunidade de propietarios, por importe de:
811,32 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo, e para que se proceda ó pagamento da
débeda directamente á inmobiliaria desde o Departamento de Servizos Sociais.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.7. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda
concederlle a axuda no fogar a Dª. Carmen Cao Bustelo, D.N.I. nº: 33.069.840, debendo
aportar a solicitante a cantidade de 14,42 euros/mes para o citado fin.
4.8. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais do 14.06.2005 e
demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª. María de la Luz Frade
García, DNI núm. 33.235.319-C, posto que segundo a copia simple do certificado da resolución
da Delegación Provincial da Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado do
27.05.2005, despois do preceptivo dictame do Equipo de Valoración e Orientación de
Minusvalideces obrante no expediente, a interesada presenta dificultades graves de mobilidade
que lle impidan a utilización do transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
5º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
Dada conta dos escritos polos que se notifica a concesión de subvencións, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar as seguintes subvencións:
-. Subvención da Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado para o
desenvolvemento de programas destinados á promoción da muller, por importe de: 3.000 euros.

-. Subvencións da Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado para o
mantemento de centros de atención á primeira infancia dependentes das corporacións locais,
por importes de:34.438,98 euros e 46.895,10 euros.
-. Subvención da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais para a
contratación de 6 traballadores desempregados beneficiarios do Programa Labora para o
proxecto de cuadrilla de parques, xardíns e limpeza, por importe de:93.094,56 euros.
-. Subvención da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais para a
contratación de 2 traballadores desempregados beneficiarios do Programa Labora para o
proxecto de saúde ambiental, por importe de:35.244,48 euros.
-. Subvención da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais para a
contratación de 1 traballador desempregado beneficiario do Programa Labora para o proxecto
de administrativo, por importe de:17.622,24 euros.
-. Subvención da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais para a
contratación de 1 traballador desempregado beneficiario do Programa Labora para o proxecto
de relacións laborais, por importe de:19.705,68 euros.
-. Subvención da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais para a
contratación de 2 traballadores desempregados beneficiarios do Programa Labora para o
proxecto de traballo social, por importe de:39.411,36 euros.
6º) RATIFICACIÓN DE CONVENIO ASINADO POLA ALCALDÍA.
Dada conta do convenio de cooperación asinado entre a Consellería de Política
Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural e o Concello, para a realización de obras de
infraestructura rural, polo que en resumo a consellería asume a realización con cargo ós seus
presupostos das obras de: Abastecemento e saneamento en Recesende, Vilariño, Teo e Reis,
correspondéndolle en exclusiva a súa licitación ou encargo, dirección e tramitación por importe
de: 219.928,37 euros, coa seguinte distribución de anualidades: ano 2005: 21.992,84 euros; ano
2006: 87.971,35 euros e ano 2007: 109.964,18 euros.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Ratificar o convenio referenciado.
7º) CONTRATACIÓN DAS ACTUACIÓNS DA REDE CULTURAL DA DEPUTACIÓN
2005.
Con data 09.05.2005 asinouse convenio entre o Iltmº. Sr. Presidente da Excmª. Deputación e o
Sr. Alcalde acctal do Concello para a participación na Rede Cultural da Deputación da Coruña
do ano 2005 ó abeiro da convocatoria publicada no BOP 297, do 28.12.2004, sendo
adxudicadas ó Concello unha serie de actuacións.
Visto o disposto no art. 56 do R.D.Lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Contratar polo sistema de contrato menor as actuacións adxudicadas a este Concello
seguintes:
-. XXII Programa de música e teatro para grupos non profesionais:
-. BANDA INFANTIL DA BAÑA, polo prezo igual ó caché de: 781 euros.
-. BANDA MUNICIPAL DE OUTES, polo prezo igual ó caché de: 781 euros.
-. LOS TRES SOLITARIOS, polo prezo igual ó caché de: 601 euros.
-. MAGO RICHARD, polo prezo igual ó caché de: 601 euros.
-. ENRIQUE PAISAL REGO, polo prezo igual ó caché de: 601 euros.

-. COLECTIVO DE BAILE DANZÓN, polo prezo igual ó caché de: 721 euros.
-. XVIII Ciclo de Música para intérpretes profesionais:
-. TRIO CANON, polo prezo igual ó caché de: 1.202 euros.
-. CUARTETO SERENATA, polo prezo igual ó caché de: 1.442 euros.
-. QUINTETO DE VENTO PENTAFONÍA, polo prezo igual ó caché de: 1.983 euros.
-. XVII Programa de Teatro e Títeres para compañías profesionais:
-. DUENDE SICO: Tres días mimosos ( teatro para niños, pantomima, mimo, animación...),
polo prezo igual ó caché de: 645 euros.
-. OS SETE MAGNÍFICOS MÁIS UN:U-la praia, polo prezo igual ó caché de: 1.150 euros.
-.VILANO PRODUCCIÓNS: Pero imos a ver...¿Qué pasa co Quixote?, polo prezo igual ó
caché de: 250 euros.
2º) Ó abeiro do disposto nas bases o Concello pagará o caché de cada grupo, intérprete e
compañía, incluída a aportación provincial, tras a presentación da correspondente factura no
Concello.
8º) APROBACIÓN DAS BASES DAS CONVOCATORIAS DOS POSTOS DE:
COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E
ARQUITECTO DA OEP 2005.
Dada conta das bases confeccionadas, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar as bases das convocatorias dos postos de coordinador de actividades deportivas,
auxiliar administrativo e arquitecto, que figuran na oferta de emprego público deste Concello
do ano 2005, publicada no BOP núm. 71, do 31.03.2005, no DOG núm. 71, do 14.04.2005, con
corrección de erros publicada no DOG núm.73, do 18.04.2005, e no BOE núm.113, do
12.05.2005, obrantes no expediente.
2º) Convocar os procedementos de selección das prazas mediante a publicación das bases no
Taboleiro de Edictos do Concello, no Boletín Oficial da Provincia, no Diario Oficial de Galicia
( en extracto), e o anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado ( nos termos
establecidos no art. 6.2 do RD 896/1991, de 7 de xuño).
9º) DACIÓN DE CONTA DE CONVENIO ASINADO POLA ALCALDÍA.
Dada conta do convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e o Concello
para a participación na prevención de incendios forestais mediante a actuación de dúas
cuadrillas de prevención polo que en resumo esa consellería aportará unha contía de: 36.304
euros, para o financiamento de dúas cuadrillas, a 1ª do: 16.07.2005 ó 30.09.2005 e a 2ª do:
22.7.2005 ó 21.09.2005; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento do convenio e facultar ó Sr. Alcalde para tódos os trámites sucesivos e
necesarios para a execución e xestión deste acordo e do correspondente expediente.
10º) ADXUDICACIÓN DOS CONTRATOS DAS OBRAS DO PROGRAMA INTERREG III
A: TRASLATIO: HERDANZA CULTURAL DO CAMIÑO PORTUGUÉS.
Dada conta do expediente para a contratación das obras do Concello incluídas no Programa
Interreg III A: Traslatio: Herdanza Cultural do Camiño Portugués, licitadas por procedemento

negociado por mor da contía en virtude do acordo da Xunta de Goberno Local do 07.06. 2005,
vistos os informes do técnico municipal e de conformidade coa proposta verbal de
adxudicación da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Adxudicar ás empresas relacionadas a execución dos seguintes contratos de obras e polos
prezos especificados, por facer unhas proposicións que se consideran convenientes para o
Concello en aplicación dos criterios de adxudicación dos pregos.
Título das obras:
1. Acondicionamento do entorno do Camiño Portugués en Rúa de Francos. Acceso á
Carballeira de San Martiño. Presuposto de contrata:28.736,89 euros, ive incluido. Prezo de
adxudicación:28.400 euros, ive incluído. Contratista adxudicatario:Transportes y Maquinaria
C.P. S.L. Importe da fianza definitiva a constituir polo contratista:1.136 euros.
2. Proxecto básico e de execución de acondicionamento do entorno do camiño portugués en
Rúa dos Francos. Presuposto de contrata:43.748,53 euros, ive incluido. Prezo de
adxudicación:43.746,53 euros ive incluido. Contratista adxudicatario: Excavaciones Ovidio
S.L. Importe da fianza definitiva a constituir polo contratista:1.749,86 euros.
2º) Aprobar os gastos con cargo á seguinte partida do vixente presuposto:451.61101.
3º) Designar técnicos directores das obras ós seguintes técnicos:
-. Acondicionamento do entorno do Camiño Portugués en Rúa de Francos. Acceso á
Carballeira de San Martiño: o enxeñeiro de camiños, D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, autor
do proxecto, que asumirá as funcións de coordinador de seguridade e saúde durante a
execución da obra.
-. Proxecto básico e de execución de acondicionamento do entorno do camiño portugués en
Rúa dos Francos: as arquitectas Dª. Mercedes Rosón Varela e Dª. Teresa Banet López de Rego,
autoras do proxecto, que asumirán as funcións de coordinador de seguirdade e saúde durante a
execución da obra.
4º) Que se notifique o presente acordo ós adxudicatarios para que procedan a presentar as
fianzas definitivas polos importes do 4% do prezo de adxudicación de cada unha das obras en
calquera das formas a que se refire o art. 36 do TRLCAP, no prazo de quince días naturais
seguintes ó da recepción da notificación deste acordo, e logo de acreditado o cumprimento
deste extremo facultar expresamente ó Sr. Alcalde para a sinatura dos contratos.
11º) APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DA TAXA POR ACTIVIDADES E SERVIZOS
RELACIONADOS COA HIXIENE URBANA DE 2005.
Dada conta do padrón fiscal da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana
de 2005 ( padrón de recollida de residuos sólidos urbanos do exercicio 2005), a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o padrón fiscal referenciado, por un importe total de:423.796,69 euros (
catrocentos vinte e tres mil setecentos noventa e seis euros con sesenta e nove céntimos de
euro), que comeza por A Mas D Rio Tajo S.A. e remata por Zumalave Zumalave, Rogelio;
sendo o número total de recibos de:7.578.
2º) Proceder á exposición pública do devandito padrón, para a súa notificación colectiva,
durante o prazo de 15 días hábiles a contar desde o día seguinte ó da publicación do anuncio no
BOP. Durante este prazo o padrón estará a disposición dos interesados na Intervención do
Concello.

12º) APROBACIÓN DE COMPROMISOS DO BORRADOR DO CONVENIO DE
COOPERACIÓN COA XUNTA DE GALICIA PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO:
AREA RECREATIVA E PRAIA FLUVIAL NO XIRIMBAO-TEO.
Dada conta do borrador do convenio de cooperación entre a Consellería de Medio Ambiente e
o Concello de Teo para a execución do proxecto denominado: Área recreativa e praia fluvial no
Xirimbao-Teo, polo que en resumo a mencionada consellería aportará o proxecto técnico de
execución das obras que xa ten redactado cun presuposto de execución por contrata de: 60.000
euros, asinado polo enxeñeiro de montes Carlos G. Muñoz Martínez, de data xuño de 2005
obrante no expediente, e financiará e executará as obras. Do orzamento total de 60.000 euros
corresponde ó ano 2005:30.000 euros e ó ano 2006:30.000 euros.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aprobar os seguintes compromisos ou obrigas que veñen descritos na cláusula primeira do
convenio:
-. Poñer a disposición da Consellería de Medio Ambiente, libres de cargas e gravámes, tódolos
terreos necesarios, con usos urbanísticos, para a normal execución das obras contempladas no
aludido proxecto técnico, durante o tempo preciso para elo.
-. Se compromete a conceder, de ser necesario, as oportunas licenzas, permisos e autorizacións
de competencia municipal que sexan precisas para a execución das obras.
-. A renuncia expresa a reter da contribución da corporación calquera tipo de tributo con
motivo das obras.
-. Destinar ós fins previstos as obras realizadas e os terreos que as soportan, asumindo unha vez
recibidas provisionalmente as obras e previa comunicación da consellería, a totalidade dos
gastos de explotación, mantemento e conservación das mesmas.
-. O Concello aportará antes da formalización do convenio, testemuño do acordo adoptado polo
órgano competente relativo ós extremos anteriormente mencionados.
-. Dar cumprimento, en todo o non previsto no presente convenio, ó disposto no Decreto
246/1992, de 30 de xullo, polo que se regulan determinadas condicións de execución das obras
públicas en réxime de cooperación coas corporacións locais ou outros entes de dereito público.
2º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde para a sinatura do correspondente convenio de
cooperación.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as vinte
horas e vintedous minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace
do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde.
O Secretario.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 13 DE XULLO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as doce
horas do día 13 de xullo de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez,
co obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares ( con retraso), D. Juan B. Aller Suárez, D.
Manuel Mata Iglesias, D. F. Manuel Parajó Liñares.
Non asiste: D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asisten: Dª Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello, e D. Enrique Eijo Blanco,
arquitecto técnico municipal.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO
07.06.2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda prestar aprobación ó mesmo coa seguinte corrección de erros
materiais: No expediente de licenzas núm. 1.14, onde di: Eo dos Ferreiros, parroquia de Oza,
debe dicir Xermeade, parroquia de Reis.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A D. JOSÉ SANTIAGO BOUZAS LOUZAO, licenza para construción de oito vivendas
unifamiliares aisladas en cadansúa parcela en Ferreiriño, finca nº 690, parroquia de Reis,
segundo proxecto redactado pola arquitecta Dona María José Bouzas Ferrereiro e licenza de
urbanización do fronte das fincas, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.

-Dará cumprimento das condicións da autorización da Consellería de Política Territorial O.P e
vivenda para as obras o pé da estrada C-541.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Urbanizará o fronte das fincas segundo memoria presentada, aportando aval polo importe das
mesmas: 66.094,02 €.
-Conectará cos servizos urbanísticos existentes no punto e coas condicións e características que
indiquen as compañías adxudicatarias de abastecemento, saneamento e electricidade.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL G2.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 3,69 M.
4) Volume/Edificabilidade: Para a Parcela Ref. 501: -/0,24 M2/M2; Parcelas Ref. 502, 503,
504, 505, 506 e 507: -/0,25 M2/M2 e para a Parcela Ref. 508: -/0,22 M2/M2.
5)Presuposto: 775.840 euros + 66.094 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 226/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A D. JOSÉ MANUEL PARDAL SUÁREZ, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar na finca nº 1194, situada en Texexe “Fonte Casal”, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Francisco Javier Fernández Echeverría, debendo axustar
as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART. 27).
3) Altura permitida proxecto: 4,63 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,247 M2/M2.
5)Presuposto: 95.570 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 227/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a

colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.3. A D. ARTURO FUENTES FERNÁNDEZ, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
en “Seara” Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos arquitectos D.
Francisco Javier Fernández Echeverría e D. Pablo Castro Pais, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos pendentes de executar.
-Afirmará o fronte da finca, a mesma cota da pista existente e instalará tubería de pluviais con
diámetro mínimo de 49 centímetros a unha distancia mínima de 9 metros ó eixe da pista.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 6,81 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,364 M2/M2.
5)Presuposto: 133.897 euros.
6) Técnico director: Juan Antonio Pombo Couselo.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 228/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.4. A D. FERNANDO GROBAS GALLEGO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
en Iglesia, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polos arquitectos D. Juan M. Pintos
Martínez, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 3,85 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,20 M2/M2.
5)Presuposto: 78.960 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 229/05.

-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.5. A D. RAMIRO TABOADA VÁZQUEZ, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
na finca nº 2242-1 e cerre da finca, situada en Sollans, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. José Antonio Hernando Ezquerra, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 972002.
-A canalización da cuneta pública deberá desprazarse ata 4,50 metros dende o eixe da vía
pública, pavimentando o tramo existente entro o borde do pavimento e o cerre.
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo á mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibíndo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,65 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,245 M2/M2.
5)Presuposto: 156.440,40 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 230/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

2.6. A D. ANTONIO CARNEIRO FUENTES, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
en Fornelos, parcela 195-2, parroquia de Rarís, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Antonio Sabucedo Costa, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
-O baixo cuberta non será vivideiro e non contará con ningún tipo de instalación.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 4,93 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,1989 M2/M2.
5)Presuposto: 79.000 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 231/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.7. A Dª. DOLORES DEL CARMEN PAZOS VILLAR, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Vilares de Rúa de Francos, Exp- 14-5, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Arturo Rodriguez Vilanova, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002, segundo memoria valorada.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,10 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,24 M2/M2.
5)Presuposto: 85.725 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 232/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a

data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.8. A Dª. DOLORES DEL CARMEN PAZOS VILLAR, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Vilares de Rúa de Francos, Exp- 13-5, finca 1839-3, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodriguez Vilanova, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002, segundo memoria valorada.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,10 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,24 M2/M2.
5)Presuposto: 85.725 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 233/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.9. A Dª. DOLORES DEL CARMEN PAZOS VILLAR, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Vilares de Rúa de Francos, Exp- 12-5, finca 1839-2, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodriguez Vilanova, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002, segundo memoria valorada.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,10 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,24 M2/M2.
5)Presuposto: 85.725 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.

9) Número de expediente: 234/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.10. A PROVIFAS S.L., licenza para construción dun cerramento de 260 ml., na finca n º 220 e
223 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, en Vilar de Calo, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 7,50 m do eixe da pista pública municipal, por
detrás da beirarrúa, situando a base do mesmo á mesma cota que ten o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibíndo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-No fronte a vía pública a parte cega do cerre non acadará unha altura máxima de 90
centímetros no centro da fachada e de 130 centímetros máximos na zona máis alta por razóns de
pendente da vía.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.11. A Dª. DORINDA MÍGUEZ CRUCES, licenza para construción dun cerramento de 60 ml., na
finca n º 910 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, en Oseve, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m. ó eixe da pista pública municipal, situando a
base do mesmo á mesma cota que ten o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-No fronte a vía pública a parte cega do cerre non acadará unha altura máxima de 90
centímetros no centro da fachada e de 130 centímetros máximos na zona máis alta por razóns de
pendente da vía.
-O primeiro poste do cerre situarase á distancia que sinale Fomento.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.12. A Dª. AMALIA MARÍA CINTRÓN DAPENA, licenza para ampliación da entrada existente
no cerre na urbanización de Os Tilos, en 1,50 metros de ancho e acondicionamento do xardín
nunha superfice duns 40 m2, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-A ampliación do cerre no afectará ás condicións da vía pública existente.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-O movemento de terras para o xardín cumprirá as condicións da ordenanza do Plan Parcial de
Os Tilos.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.13. A D. MAXIMINO GUILLÍN SEOANE, licenza obras para reparación dun tramo dun metro
lineal do tubo de abastecemento de augas ó núcleo de Pedra, en Recesende, no borde da pista
pública, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Tomaranse as medidas de seguridade adecuadas e levarase cabo a sinalización correspondente
das mesmas, de acordo coa Policía Local do Concello.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.14. A D. FRANCISCO J. BLANCO SALTEIRO, licenza para axardinamento e rasanteo na zona
da vivenda unifamiliar existente na finca nº 1422, dentro da zona urbana do núcleo de Texexe,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Darase cumprimento das condicións de movementos de terras a que fai referencia a Lei 9/2002
para os núcleos rurais, sen modificar as condicións topográficas do terreo.
-As obras non afectarán a zonas de solo rústico.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.15. A GAS GALICIA S.D.G. S.A., licenza para acometida en tubería tipo PE-40 SRD-11 e
válvula DN-32 enterrada na rúa María Pita, nº 2 de Parque Montouto, para subministro de gas,
cruzando a vía pública, parroquia de Cacheiras, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.
-Aportará aval polo importe de 600 Euros para reposición de pavimentos.
-As obras e as características técnicas e calibre das canalizacións será aprobada pola
Consellería de Innovación, Industria e Comercio.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.16. A Dª ELENA QUINTAS GONZÁLEZ, licenza para obras de acondicionamento do local nº 5
do edificio “As Palomas”, parroquia de Cacheiras, para axencia de viaxes, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-As obras serán executadas tomando tódalas condicións de seguridade a que fai referencia a
normativa vixente.
-Antes do inicio da actividade tramitará a correspondente licenza para a mesma.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.17. A Dª. MANUELA ISABEL BREA ALVAREZ, licenza para segregación e agrupación da
finca situada en Carballal, parroquia de Calo, segundo proxecto de segregación redactado polo
técnico D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axustarse ás seguintes condicións:
-A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, debendo agruparse no mesmo
acto á finca colindante propiedade de José Rio Couselo para regularizar as fincas existentes.
2.18. A D. RICARDO CARREIRO ÁLVAREZ, en representación de INVERSIONES CARREIRO Y
ÁLVAREZ S.L., licenza para parcelación da finca situada na urbanización San Sadurniño, en
Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo técnico D. Ángel Luis
Monteoliva Díaz, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co Estudio de Detalle aprobado e o proxecto técnico
redactado.
3º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
Incorpórase á sesión o Sr. Concelleiro Castroagudín Valladares.
3.1. Visto o telefax do Real Club Deportivo de A Coruña S.A.L.de data 16.02.2005, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Adquirir tres abonos de preferencia superior por un importe de: 417 euros cada un.
3.2. Visto o escrito asinado por varios veciños do lugar de Rarís, da parroquia de Rarís deste
Concello, de data 4 de marzo de 2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 1599, do 11.
04.2005 no que expoñen que son usuarios e titulares dunha traída de augas que surte de auga
potable as vivendas de 16 veciños (incluídas as dúas escolas) e que os depósitos de reparto das
referidas augas foron derrubados por un corremento de terra e que feita a reparación lles supón
un gran desembolso sobrepasando o presuposto os 15000 euros, polo que solicitan unha axuda
económica para poder pagar as obras referidas.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha subvención por importe de:2.404 euros ( dous mil catrocentos catro euros),
para a realización das obras.
2º) Que se notifique este acordo á persoa que asina a solicitude en primeiro lugar Dª. Josefina
Martínez Espasinde.
3º) O pagamento da subvención realizarase previa presentación pola interesada da
documentación que acredite a realización das obras e do gasto correspondente, debendo estar
xustificadas en todo caso no prazo máximo de nove meses desde a notificación do acordo de
concesión.
4º) INFORME DE SERVIZOS SOCIAIS PARA A ACREDITACIÓN DO CENTRO DE
INFORMACIÓN Á MULLER.
Dada conta do informe de data 27 de xuño de 2005, elaborado pola psicóloga do Departamento
de Servizos Sociais Dª. María Begoña Villaverde Iglesias, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Iniciar os trámites para a solicitude de acreditación do centro de referencia como un paso
máis na mellora dos servizos especializados que este Concello debe ofrecer.
5º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
5.1. Dada conta da subvención concedida pola Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Vivenda, ó abeiro da Orde do 15 de marzo de 2005, pola que se regula a concesión
de axudas a entidades locais para formulación de planeamento urbanístico (DOG 57, do 23.03.
2005), polo importe de:156.921,64 euros ( cento cincuenta e seis mil novecentos vinte e un
euros con sesenta e catro céntimos de euro) para a “Redacción do PXOM”, distribuida nas
seguintes anualidades: 2005:10.984,51; 2006:15.692,16; 2007:25.264,38; 2008:30.128,95 e
2009:74.851,62, non obstante a Dirección Xeral de Urbanismo poderá realizar durante o prazo
de vixencia da orde, os reaxustes das anualidades orzamentarias, que razoadamente considere
oportunas, en función do cumprimento das fases e prazos que se establecen no programa de
execución dos traballos.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar a subvención referenciada nos termos e prescricións da orde reguladora e da
resolución da Dirección Xeral de Urbanismo do 23.06.2005.
2º) Autorizar á Dirección Xeral de Urbanismo, para a utilización do documento de
planeamento obxecto da axuda, na súa totalidade ou parcialmente, para publicación de xeito
convencional ou a través da páxina web, podendo percibir a citada Dirección Xeral de
Urbanismo, de ser o caso, os importes para o resarcimento dos servizos prestados pola
publicación e/ou venda de contidos do documento citado.
3º) Adoptar o compromiso de entrega á Dirección Xeral de Urbanismo, en soporte dixital (CD
ou DVD preferentemente), de toda a documentación que integra o traballo subvencionado, en
todas as súas fases, especialmente os documentos definitivos. Esta entrega deberá realizarse,
para o planeamento, no prazo máximo de dous meses desde que se produza o acto
administrativo de aprobación definitiva, e para a cartografía, con anterioridade ó derradeiro
aboamento correspondente a esta.
5.2. Dada conta do escrito da Consellería de Innovación, Industria e Comercio do 30.06.2005,
con rexistro de saída núm. 4990, do 30.6.2005, polo que se notifica a concesión dunha
subvención de: 1.120 euros, para o funcionamento e mantemento da Oficina Municipal de
Información ó Consumidor do Concello para 2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar a subvención.
5.3. Dada conta do escrito da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais do
01.07.2005, con rexistro de saída núm. 6330, da mesma data, polo que se notifica a concesión
dunha subvención de:18.012,78 euros, para a contratación de 4 traballadores desempregados
para a realización da obra ou servizo denominado: Acondicionamento do local en Cacheiras, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar a subvención.

6º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
Dada conta das resolucións da Alcaldía números 103, 106 e 108 de 2005, referentes
respectivamente, en resumo, á concesión de subvención por importe de:600 euros á Asociación
Recreativa e Cultural Os Tilos; á aprobación das listas de admitidos e excluídos para o proceso
de selección das cuadrillas de incendios e á aprobación das bases para a contratación laboral
temporal dun técnico en actividades deportivas, a Xunta de Goberno Local toma coñecemento.
7º) ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE: AMPLIACIÓN E REFORMA DA
CASA CONSISTORIAL 1ª FASE (1ª SEPARATA).
Dada conta do expediente para a contratación das obras de: Ampliación e reforma da Casa
Consistorial 1ª fase (1ª separata), licitadas por concurso con procedemento aberto en virtude do
acordo da Xunta de Goberno Local do 07.06.2005, téndose publicados os anuncios no DOG
núm.116, do 17.06.2005, e no BOP núm. 140, do 21.06.2005, de conformidade coa proposta de
adxudicación da Mesa de Contratación, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Adxudicar á UTE que se constituirá formalmente mediante escritura pública polas empresas
OVIGA S.L. e KOTLAS S.L. o contrato da obra referenciado, polo prezo de: 318.420 euros
(trescentos dezaoito mil catrocentos vinte euros), que significa unha baixa respecto do tipo de
licitación de: 21.580 euros (vinte e un mil cincocentos oitenta euros), por considerar que de
conformidade cos criterios de adxudicación fai unha proposición conveniente para o Concello.
A unión temporal de empresas deberá formalizarse en escritura pública, e deberá presentar o
CIF da unión temporal, dentro do prazo de oito días naturais seguintes ó da recepción da
notificación deste acordo, e a súa duración será coincidente coa do contrato até a súa extinción.
2º) Aprobar o gasto con cargo á partida do vixente presuposto:121.62200.
3º) Designar técnico director das obras á arquitecta Dª. Mercedes Rosón Varela, autora do
proxecto e da separata da 1ª fase, que asumirá as funcións de coordinador de seguirdade e saúde
durante a execución da obra.
4º) Que se notifique o presente acordo ó adxudicatario para que proceda a presentar a fianza
definitiva polo importe do 4% do prezo de adxudicación, equivalente a: 12.736,8 euros(doce
mil setecentos trinta e seis euros con oito céntimos de euro) en calquera das formas a que se
refire o art. 36 do TR. LCAP., no prazo de oito días naturais seguintes ó da recepción da
notificación deste acordo, e logo de acreditado o cumprimento deste extremo e da formalización
da UTE en escritura pública facultar expresamente ó Sr. Alcalde para a sinatura do contrato.
8º) APROBACIÓN DO PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE ENTRE HOMES E
MULLERES 2005-2010.
Dada conta do documento denominado Plan Municipal de Igualdade entre Mulleres e Homes
2005-2010 presentado polo Departamento de Servizos Sociais do Concello, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aprobar o documento referenciado.
2º) Dar conta deste acordo ó Departamento de Servizos Sociais do Concello para a seu
coñecemento, tramitación e xestión.

E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as trece
horas e quince minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do
Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde.
O Secretario.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 29 DE XULLO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 13,15
horas (con retraso) do día 29 de xullo de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores
concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco
Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que
foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Juan B. Aller Suárez, D. F. Manuel Parajó
Liñares.
Non asisten: D. Antonio Castroagudín Valladares e D. Manuel Mata Iglesias.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: Dª Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
O Sr. Alcalde corrixe a orde do día no punto 9º debendo dicir certificacións de obras e actas de
recepción.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO 28.
06.2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda prestar aprobación ó mesmo sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A D. JUAN SAMPEDRO OTERO, en nome de JUAN SAMPEDRO, S.L., licenza para
construción dun edificio de 13 vivendas con sótano, baixo, primeiro e baixo cuberta, en
Pontevea, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dona Ana I. Piñeiro
Esperante, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a presentación de
nomeamento de técnico director de execución material
-Dará cumprimento das condicións da autorización da Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Vivenda e o edificio situarase a unha distancia de 12 metros da arista exterior da
explanación

-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada.
-Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución: 24.847,20
euros.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 7 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,40 M2/M2.
5)Presuposto: 780.730 euros + 24.847,20 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 244/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A D. PABLO FIGUEIRAS SEOANE, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en
“Pereira” Lamas, parroquia de Cacheiras, finca nº 1295, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Javier Fernandez Echeverria, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6.55 M.

4) Volume/Edificabilidade: -/0,2347 M2/M2.
5)Presuposto: 127.758 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 245/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

2.3. A Dª. BEATRIZ RODRÍGUEZ COUSELO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Folgueiras, finca nº 814, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6.21 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,2468 M2/M2.
5)Presuposto: 98.500 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 246/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.4. A Dª. Mª ANGELES JIMENEZ JIMENEZ, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
en Calo, finca segregada da 801, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
D. Carlos Henrique Fernández Coto, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 4,00 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,10 M2/M2.
5)Presuposto: 120.000 euros.
6) Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 247/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a

data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.5. A D. ANTONIO MARTÍNEZ PAIS, para modificación das condicións da licenza concedida
para segregación dunha finca en Cornide, a nome de D. José Souto Mato e outra, cambiando os
lindes da mesma segundo os documentos existentes e o proxecto técnico redactado por D.
Antonio Martinez País, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
2. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
2.6. Escrito asinado por D. JOSÉ BENITO LANZOS NOVOA, de data 30.11.2004, con rexistro de
entrada no Concello núm. 3.310, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 28 de xullo de 2005 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ BENITO LANZOS NOVOA, a LICENZA
DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar en urbanización
San Sadurniño, parcela 0-7, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 1/02, de data 8.01.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
2.7. Escrito asinado por D. ANGEL MANUEL OTEIZA LÓPEZ, de data 3.03.2005, con rexistro
de entrada no Concello núm. 1.086, do 10.03.2005, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 28 de xullo de 2005 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. ANGEL MANUEL OTEIZA LÓPEZ, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar en
Galanas, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 65/04,
de data 22.03.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

2.8. AUTORIZACIÓNS PARA A CONCESIÓN DE LICENZA.
2.8.1. Vista a solicitude presentada por D. JESÚS CANICOBA FERRO E OUTRA, de data
23.06.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.077, e demais documentos obrantes no
expediente, para levar a cabo obras de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar, en Agoso,
parroquia de Oza, tramitada ó abeiro do art. 41 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda informar favorablemente a
autorización para a concesión da licencia solicitada, ós efectos da súa remisión á C.P.T.O.P.V.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en representación de MONTAJES FIVI
S.L., NIF: 33.223.830-P (expte. 8/05), con rexistro de entrada no Concello núm. 1.879, de data

22.04.2005, solicitando licenza de apertura/instalación dun taller de fabricación de conductos de
ventilación e aire acondicionado.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 18.07.2005 e do
técnico municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a instalación dun
taller de fabricación de conductos de ventilación e aire acondicionado, que se pretende ubicar en
Igrexa, parroquia de Reis.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JUAN CARLOS MIRAS FURELOS, con NIF:
33.288.459-F, para licenza de apertura dun local destinado a café-bar, no lugar de Casalonga,
parroquia de Calo, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade do 7.07.2005 e da acta de comprobación favorable de data 28.07.2005
redactada polo técnico municipal para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JUAN CARLOS MIRAS FURELOS, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a café-bar.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente respectivo
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ M. LÓPEZ NIETO, en representación de
DIESEL INYECCIÓN MILLADOIRO, S.L., con NIF: 33.245.354-G, para licenza de apertura dun
local destinado a taller mecánico, no lugar de Galanas, parroquia de Calo, e dada conta do
informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do
24.02.2005 e da acta de comprobación favorable de data 10.06.2005 redactada polo técnico
municipal para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ M. LÓPEZ NIETO, en representación de DIESEL INYECCIÓN
MILLADOIRO, S.L., a licenza definitiva para apertura dun local destinado a taller mecánico.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente respectivo
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Dolores Sánchez Calviño, DNI:
33.069.493-R, para a compra de alimentos.

2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.2. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª. Dolores Sánchez Calviño, D.N.I.
33.069.493-R, non debendo aportar a solicitante ningunha cantidade para o citado fin.
4.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Mercedes Franqueiro Doce, DNI:
33.300.963-E, para o pago do campamento municipal para o seu fillodo 17 ó 31 de agosto.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.4. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Ramona Sampedro Vidal, DNI:
76.489.688-Z, para a compra dun frigorífico, por un importe de 380 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.5. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Encarnación Barreiro Ceruelo, DNI:
33.217.152-T, para o pago das sesións da Unidade “Venres Clínicos”, derivada polos Servizos
de asistencia social de Teo, cun custo de 60 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.6. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de Concelleiro-Portavoz do
Grupo Municipal Socialista de Teo, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.586, de data
27.07.2005, no que solicita acceso ó informe asinado polo enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez sobre as obras de saneamento e abastecemento da Casalonga que foi lido polo Sr.
Alcalde na sesión plenaria do 26.07.05, en contestación a unha moción do PSdeG-PSOE.

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Acceder ó solicitado, podendo consultar esa documentación na Secretaría Xeral, o venres
día 12 de agosto a partir das 12 horas e ata as 14 horas.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.7. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de Concelleiro-Portavoz do
Grupo Municipal Socialista de Teo, con rexistro de entrada no Concello núm. 3588, de data
27.07.2005, no que solicita acceso ó expediente sobre “Saneamento e abastecemento da
Casalonga”, que formaba parte do POS 2002.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Acceder ó solicitado, podendo consultar esa documentación no departamento de urbanismo
municipal baixo a vixiancia do persoal deste servizo, o venres día 12 de agosto a partir das 12
horas e ata as 14 horas.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.8. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de Concelleiro-Portavoz do
Grupo Municipal Socialista de Teo, con rexistro de entrada no Concello núm. 3587, de data
27.07.2005, no que solicita acceso ó expediente sobre o proxecto de “Saneamento e
abastecemento da Balcaide”, que forma parte do POS 2004.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Non acceder ó solicitado, posto que non existe tal proxecto dentro do POS 2004.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.9. CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZA DE APERTURA. Visto o escrito asinado
por D. Emilio Espósito Mato, con D.N.I. 33.766.390-K, de data 22.07.2005, con número de
entrada 3577 e data 26.07.05, no que expón que con data 21.06.05 presentou solicitude de
licenza municipal de apertura dun local destinado a café-bar no Edif. O Grilo, da parroquia de
Cacheiras deste Termo, e solicita o cambio de titularidade da mesma a nome de Dª Gladis
Altagracia Alcántara Piña, con N.I.E. X-2349489-Q.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento do escrito continuando a tramitación do expediente a nome de Dª
Gladis Altagracia Alcántara Piña.
2º) Notificar este acordo ós interesados para o seu coñecemento e efectos.
4.10. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.
Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Currás Rodríguez, con D.N.I. 33.069.541-A, con
rexistro de entrada número 1.727, de 14.04.2005, no que solicita que lle sexa devolta a fianza
que ten depositada polo importe de 150 euros, para responder de posibles danos por mor das
obras de recheo de terra no lugar de Caxade, parroquia de Luou, e vistos o informe favorable de
Intervención do 27.06.2005 e o informe favorable do Sr. Concelleiro Castroagudín Valladares
do 24.06.2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, considerando que as obras están correctamente executadas e
non se ten nada que reclamar ó contratista por mor da execución das obras, acorda:
1º) Proceder á devolución da fianza constituida por importe de 150 euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.

5º) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN.
Dada conta do recurso de reposición interposto por D. Fernando Matamoros Hernández, en
representación de Unión Fenosa Distribución S.A., de data 08.06.2005, con rexistro de entrada
2.941, de data 17.06.2005, relativo a unha liquidación en concepto do imposto sobre
construcións, instalacións e obras ( expediente núm. 137/05) e visto o informe de Intervención
do 11.07.2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Estimar o recurso interposto por Unión Fenosa Distribución S.A.
2º) Aprobar unha nova liquidación do imposto sobre construcións, instalacións e obras referente
á obra de “Canalización eléctrica subterránea en Ribeira, parroquia de Cacheiras” (expediente
núm. 137/05), de acordo co informe de intervención por importe de: 341,23 euros, deixando sen
efecto a anteriormente practicada.
3º) Proceder á devolución por Intervención da cantidade de:257,28 euros en concepto de
devolución de ingresos indebidos.
4º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
6º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
6.1. Dada conta do escrito da Delegación Provincial da Consellería de Innovación, Industria e
Comercio do 13.07.2005, con rexistro de saída núm. 100.037, do 14.07.2005, con rexistro de
entrada no Concello núm. 3453, do 19.07.2005, polo que se notifica a resolución desa
delegación do 7 de xuño de 2005, de concesión dunha subvención de:24.025,40 euros
correspondente a un investimento subvencionable de:60.063,50 euros que se destinará ó
proxecto: Plan de Aforro Enerxético 2005 en Santa Eufemia-Oza, Eio dos Ferreiros-Oza, San
Miguel-Rarís e Monte-Cacheiras, a Xunta de Goberno Local por unanimidade acorda:
1º) Aceptar a subvención referenciada nos seus propios termos.
6.2. Dada conta do escrito da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais do
21.07.2005, con rexistro de saída núm. 018512, do 22.07.2005, polo que se notifica a concesión
dunha subvención por importe de:78.114,58 euros para a prestación de servizos sociais
regulados na Orde do 29.12.2004, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar a subvención referenciada.
7º) APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CO COLEXIO OFICIAL DE
DIPLOMADOS EN TRABALLO SOCIAL E ASISTENTES SOCIAIS DE GALICIA.
Dada conta do convenio de colaboración remitido que ten data do 7 de xullo de 2005, para a
colaboración e coordinación na implantación e desenvolvemento dun proxecto de deseño de
itinerarios de inserción laboral e de acompañamento para persoas con dificultades de acceso ó
emprego, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o convenio remitido obrante no expediente con efectos retroactivos do 7 de xullo de
2005.
2º) Remitir copia do mesmo ó Departamento de Servizos Sociais Municipal para o seu
coñecemento e para a xestión e tramitación do mesmo.
8º) APROBACIÓN DE PROXECTO DE OBRAS DO PLAN DE AFORRO ENERXÉTICO
2005 E INICIO DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

Dada conta do expediente tramitado para a realización da obra do Plan de aforro enerxético
2005, e vistos os informes de Secretaría e Intervención, pola Alcaldía proponse verbalmente a
aprobación do proxecto e do incio do expediente de contratación por procedemento negociado.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o proxecto das obras de: Plan de Aforro Enerxético 2005, en Santa Eufemia-Oza,
Eio dos Ferreiros-Oza, San Miguel-Rarís e Monte-Cacheiras, cun presuposto de execución por
contrata de:60.063,50 euros ive incluido, asinado polo enxeñeiro de camiños D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez e polo enxeñeiro industrial D. Jacobo Ayestarán Barrientos.
2º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación da obra polo
sistema de procedemento negociado por mor da contía, consonte co disposto no art.141. g. do
RDL 2/2000, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións
públicas e no art. 88.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
realizando a licitación mediante a consulta alomenos a tres empresas capacitadas por parte da
Alcaldía.
3º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas polo sistema de procedemento negociado
obrantes no expediente, xunto co cadro de características da obra, sinalando que non actuará a
Mesa de Contratación por ser no procedemento negociado potestativa a súa intervención.
4º) Autorizar o gasto con cargo á partida do presuposto do Concello de 2005: 432.61000.
5º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo, incluída
a adxudicación do contrato por mor do reducido do prazo para a execución e xustificación da
mesma.
9º) APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRAS E DE ACTAS DE RECEPCIÓN.
9.1. Vista a certificación de obras núm.2 e liquidación da obra de: Abastecemento e saneamento
en Cerdeira ( Vilariño), asinada polo contratista Transportes e Maquinaria C.P. S.L. e polo
director técnico das obras Sr. enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, de data 12.07.2005,
con rexistro de entrada no Concello núm. 3490, do 20.07.2005, acompañada da factura
núm.14/05C, do 12.07.2005, e visto o informe de fiscalización de Intervención do 21.07.2005, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen acorda:

1º) Aprobar a certificación 2ª e liquidación da obra referenciada, asinada polo contratista
Transportes e Maquinaria C.P. S.L., con CIF: B-36.193.605 e polo director técnico das obras,
por importe de:19.517,26 euros. Factura núm.14/05C, do 12.07.2005, importe:19.517,26 euros.
2º) Tomar coñecemento do endoso debéndose tomar razón por Intervención ós efectos do
pagamento ó endosatario.
3º) Aprobar a acta de recepción das obras realizada con data 12.07.2005 comezando o prazo de
garantía dun ano.
4º) Remitir a certificación á Excmª. Deputación da Coruña.
9.2. Vista a certificación de obras núm.1 e liquidación da obra de: Acondicionamento do
entorno do camiño portugués en Rúa Francos. Acceso á Carballeira de San Martiño, asinada
polo contratista Transportes e Maquinaria C.P. S.L. e polo director técnico das obras Sr.
enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, de data 27.07.2005, con rexistro de entrada no

Concello núm.3618, do 29.07.2005, acompañada da factura núm.16/05C, do 27.07.2005, e visto
o informe de fiscalización de Intervención do 29.07.2005, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar a certificación 1ª e liquidación da obra referenciada, asinada polo contratista
Transportes e Maquinaria C.P. S.L., con CIF: B-36.193.605 e polo director técnico das obras,
por importe de:28.400 euros. Factura núm.16/05C, do 27.07.2005, importe:28.400 euros.
2º) Tomar coñecemento do endoso debéndose tomar razón por Intervención ós efectos do
pagamento ó endosatario.
3º) Aprobar a acta de recepción das obras realizada con data 27.07.2005 comezando o prazo de
garantía dun ano.
4º) Remitir a certificación á Fundación Comarcal de Santiago.
10º) DACIÓN DE CONTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN COA UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO.
Dada conta do convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela e o
Concello, asinado con data 19.07.2005, para a formación do persoal laboral no Programa
“Ruptura de Parella non de Familia” e no maltrato doméstico e asistencia técnica en casos de
ruptura conxugal e de problemática do maltrato no ámbito familiar, con vixencia ata o 31.12.
2005, polo que en resumo o Concello polos traballos de asesoramento aboará a cantidade de
6.600 euros, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento do convenio e remitir copia do mesmo ó Departamento de Servizos
Sociais Municipal para o seu coñecemento e para a xestión e tramitación do mesmo.
2º) Autorizar o pagamento da achega do Concello por importe de: 6.600 euros con cargo á
partida do vixente presuposto:451.48900, que se pagarán de conformidade co disposto na
cláusula sétima do convenio.
11º) APROBACIÓN DE MEMORIAS VALORADAS.
Vistas as memorias valoradas que se atopan sobre a mesa, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar as seguintes memorias valoradas:
1.1-. Memoria valorada da obra de: Construción de parque infantil en Vieiro, asinada polo
arquitecto técnico municipal, cun presuposto de contrata de: 8.116,75 euros, ive incluído.
1.2.- Memoria valorada da obra de: Instalación de xogos infantís no parque de A Torre, asinada
polo arquitecto técnico municipal, cun presuposto de contrata de: 5.224,81 euros, ive incluído.
1.3.- Memoria valorada da obra de: Instalación de parque infantil de Cacheiras (cemiterio),
asinada polo arquitecto técnico municipal, cun presuposto de contrata de: 10.435,82 euros, ive
incluído.
1.4.- Memoria valorada da obra de: Reparación parque infantil urbanización Os Tilos, asinada
polo arquitecto técnico municipal, cun presuposto de contrata de: 6.262,87 euros, ive incluído.
1.5.- Memoria valorada da obra de: Construción cuberta lavadoiro Igrexa-Cacheiras, asinada
polo arquitecto técnico municipal, cun presuposto de contrata de: 11.595,36 euros, ive incluído.
1.6.- Memoria valorada da obra de: Construción cuberta lavadoiro Sisto-Cacheiras, asinada polo
arquitecto técnico municipal, cun presuposto de contrata de: 5.866,70 euros, ive incluído.
1.7.- Memoria valorada da obra de: Construción cuberta fonte de Rarís, asinada polo arquitecto
técnico municipal, cun presuposto de contrata de: 5.908,11 euros, ive incluído.
1.8.- Memoria valorada da obra de: Afirmado de pista en Casal-Mouromorto, asinada polo
arquitecto técnico municipal, cun presuposto de contrata de: 4.257 euros, ive incluído.

2º) Autorizar ós gastos das memorias 1.1 a 1.7 ambas inclusive con cargo á partida do vixente
presuposto: 422.62200.
3º) Autorizar o gasto da memoria 1.8 con cargo á partida do vixente presuposto: 511.61100.
4º) Contratar polo sistema de contrato menor as obras referenciadas, facultando ó Sr. Alcalde
para tódolos trámites sucesivos.
As obras serán pagadas previa presentación da correspondente factura debidamente conformada
polo Concelleiro responsable da súa xestión, debendo especificarse detalladamente tódolos
conceptos incluídos na factura, que se corresponderán cos incluídos na memoria valorada.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as catorce
horas e vintecinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace
do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde.
O Secretario.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 19 DE AGOSTO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 12:00
horas do día 19 de agosto de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros
de seguido relacionados, baixo a presidencia do 1º Tenente de Alcalde D. Antonio
Castroagudín Valladares, en substitución da Alcaldía, co obxecto de realizar a sesión
extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde acctal: D. Antonio Castroagudín Valladares.
Concelleiros: D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Juan B. Aller
Suárez, D. Manuel Mata Iglesias.
Non asiste: D. Armando U. Blanco Martínez.
Secretario acctal.: D. Luis Nieto Lago.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde acctal. declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte
orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO
13.07.05 e 29.07.05.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda aprobar os mesmos coa seguinte corrección de erros:
No borrador da acta do 29.07.2005, no expediente 4.4, onde di: “1º) Concederlle unha axuda de
emerxencia social a Dª. Mª Mercedes Sampedro Vidal, 76.489.688-Z”, debe dicir: “ 1º)
Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Ramona Sampedro Vidal,76.489.688-Z”.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A D. RICARDO CARREIRO ALVAREZ, en nome de INVERSIONES CARREIRO Y
ALVAREZ S.L., licenza para construción dun edificio con planta baixa e primeira, destinado a
uso comercial, na parcela F, do Plan Parcial de San Saturniño, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Angel Luis Monteoliva Díaz, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material.
-Tramitará licenza de apertura de actividades antes do inicio das mesmas.

-Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución: 161.741,69
euros.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URBANO.
2) Uso: COMERCIAL E OUTROS.
3) Altura permitida proxecto: B+1 (7,00 M).
4) Edificabilidade: 5.290 M2.
5)Presuposto: 628.452 euros.
6) Arquitecto Técnico director: Juan Pablo Fernández Blanco.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 249/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A PROMOCIONES VILGAME S.L., licenza para construción de dúas vivendas unifamiliares
en Pedra, parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Manuel
Carbajo Capeáns, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
-Presentará oficio de dirección de obra de arquitecto técnico antes de inciar as obras.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,97 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,247 M2/M2.
5)Presuposto: 265.592,24 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 250/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.3. A GRUPO URBANÍSTICO DE INVERSIONES TRAZA S.L., licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar na finca nº 1157, situada en Socastro, parroquia de Calo, segundo

proxecto redactado polos arquitectos D. Javier Fernández Echeverría e D. Pablo Castro País,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
-Presentará oficio de dirección de obra de arquitecto técnico antes de inciar as obras.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,61 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,14 M2/M2.
5)Presuposto: 158.545 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 251/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.4. A GRUPO URBANÍSTICO DE INVERSIONES TRAZA S.L., licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar na finca nº 793-1, situada en Montes, parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto redactado polos arquitectos D. Javier Fernández Echeverría e D. Pablo Castro País,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
-Presentará oficio de dirección de obra de arquitecto técnico antes de inciar as obras.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,61 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,22 M2/M2.
5)Presuposto: 158.545 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 252/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a

colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
2.5. A D. MANUEL COELLO GARCÍA, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en
Ribas, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polos arquitectos D. Javier Fernández
Echeverría e D. Pablo Castro País, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
-Presentará oficio de dirección de obra de arquitecto técnico antes de inciar as obras.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 4,63 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,25 M2/M2.
5)Presuposto: 97.683 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 253/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.6. A Dª. MARÍA LOURDES LEBORÁN GULDRIS, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar na finca 1153, en Socastro, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado pola
arquitecta Dª. Ana Isabel Piñeiro Esperante, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
-Presentará oficio de dirección de obra de arquitecto técnico antes de inciar as obras.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,70 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,16 M2/M2.
5)Presuposto: 118.400 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 254/05.

-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.7. A Dª. MARÍA LOURDES LEBORÁN GULDRIS, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar na finca 1155, en Socastro, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado pola
arquitecta Dª. Ana Isabel Piñeiro Esperante, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
-Presentará oficio de dirección de obra de arquitecto técnico antes de inciar as obras.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,70 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,21 M2/M2.
5)Presuposto: 118.400 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 255/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.8. A D. ENRIQUE SILVA CANCELO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar na
finca 2030, en Cesar, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Miguel
del Río García, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
-Presentará oficio de dirección de obra de arquitecto técnico.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,91 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,17 M2/M2.

5)Presuposto: 77.850 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 256/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.9. A D. JESÚS VÁZQUEZ AGRELO, licenza para adicción dunha entreplanta á construcción
dunha nave, en “Reborido” Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado pola
arquitecta Dª. María López Castro, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Non se realizará actividade de ningún tipo ata a tramitación da licenza de actividade
correspondente.
-Presentará oficio de dirección de obra de arquitecto técnico antes de iniciar as obras.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 7,00 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,38 M2/M2.
5)Presuposto: 41.586,60 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 257/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.10. A Dª. DIGNA MARÍA CHACÓN VARELA, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar na finca nº 113, en A Poboa, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Fermín Corrochano Casares, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
-Presentará oficio de dirección de obra de arquitecto e arquitecto técnico antes de inciar as
obras.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).

2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,13 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,05 M2/M2.
5)Presuposto: 98.222,64 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 258/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.11. A D. ALFONSO PALLARES LEAL, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar
na finca nº 1.247, en “Cacheiriño” Cornide, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Camilo Neira Picón, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
-Presentará oficio de dirección de obra de arquitecto técnico.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,54 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,21 M2/M2.
5)Presuposto: 191.493,60 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 259/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.12. A Dª. DOLORES SANTOS CONDE, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar
na finca nº 88, en Beitureira, parroquia de Lampai, segundo proxecto redactado polo arquitecto
D. José Antonio Padrón Conde, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.

-Presentará nomeamento de arquitecto técnico antes do inicio das obras.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 3,84 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,25 M2/M2.
5)Presuposto: 73.560 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 260/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.13. A D. RAFAEL GESTAL RODRÍGUEZ, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar
na finca nº 761, en “Leiras da Cortiña” San Domingo, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polos arquitectos D. Javier Fernández Echeverría e D. Pablo Castro País, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Presentará oficio de dirección de obra de arquitecto técnico antes de iniciar as obras.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,16 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,18 M2/M2.
5)Presuposto: 92.100 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 261/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

2.14. A D. FRANCISCO JAVIER ZAS MARTÍNEZ, licenza para legalización dun edificio para
vivenda e local comercial, en A Pedreira, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Santiago Losada Fernández.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 7,00 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,25 M2/M2.
5)Presuposto: 166.891 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 262/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.15. A MAHIA INMOBILIARIA S.L., licenza para construcción dunha piscina no ámbito do
Plan Parcial SAUR-2, na Parcela nº 1 B, sobre parcela de 2909.90 m2 en Galanas, parroquia de
Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Francisco Javier Amenedo Ansede,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, respetando tódalas medidas de seguridade
vixentes.
-Tramitaranse antes da posta en funcionamento o resto das autorizacións das normativas
sectoriais aplicables.
-Para proceder o funcionamento da piscina, solicitará previamente autorización municipal e
executaranse de acordo coas indicacións da compañía adxudicataria Aquagest.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.16. Dada conta do escrito asinado por D. JUAN F. SAMPEDRO OTERO, en representación da
empresa JUAN SAMPEDRO, S.L., con rexistro de entrada no Concello núm. 4.264, do
19.08.2005, no que solicita o cambio de titularidade da licenza nº 244/05, concedida pola
Xunta de Goberno Local, en sesión de data 29.07.2005, para levar a cabo obras de construcción
dun edificio composto de planta baixa, unha planta e baixo cuberta, en Pontevea, parroquia de
Reis, pasando a nome da empresa SANTIAGO NORTE, S.L., representada por D. ENRIQUE
PEROL RAMA; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade da dita licenza urbanística, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.

3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de Dª. VANESSA PAZOS CANICOBA, NIF: 44.834.648-N (expte. 2/05), con
rexistro de entrada no Concello núm. 348, de data 31.01.2005, solicitando licenza de
apertura/instalación dunha perruquería.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 5.08.2005 e do
técnico municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a instalación
dunha perruquería, que se pretende ubicar en Ribas, parroquia de Oza.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
3.2.- Escrito de D. MARCOS PEREIRA LÓPEZ, NIF: 33.266.106-Q (expte. 11/05), con rexistro
de entrada no Concello núm. 3.150, de data 28.06.2005, solicitando licenza de
apertura/instalación dun depósito de GLP de 2.450 L aéreo.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 11.08.2005 e do
técnico municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a instalación dun
depósito de GLP de 2.450 L aéreo, que se pretende ubicar en Ribas “Agro da Feira”, parroquia
de Oza.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
3.3. Dada conta do escrito asinado por D. LINO PARAMÁ GONZÁLEZ, de data 9.08.2005, con
rexistro de entrada no Concello núm. 4.248, do 18.08.2005, no que solicita o cambio de
titularidade do establecemento da súa propiedade, dedicado a café-bar de categoría especial,
situado en Cacheiras, nº 69, que viña sendo explotado por Dª. Sara Fuentes Pérez, segundo
licenza de cambio de titularidade núm. 11/99, que lle fora concedida pola Comisión de Goberno
en sesión do 16.12.1999; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. SOLICITUDE DE VADO PERMANENTE. - Visto o escrito asinado por D. José A. De La
Fuente Martínez, en calidade de representante da empresa CTV, S.A., sita en Montouto, con
CIF: A15070444, de data 29.04.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 2044, do
29.04.2005, no que solicita a concesión de dúas licenzas de vado permanente para os dous

accesos ó Plató 1000, e visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Conceder as licenzas de vado solicitadas, cunha lonxitude de 5,4 metros e 10 metros,
outorgándolle, respectivamente, os números de licenza 3/05 e 4/05.
Coa concesión das licenzas practicarase a liquidación da taxa pola entrada de vehículos a través
das beirarrúas e por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de
mercadorías de calquera clase, así como o importe das placas e non se considerarán concedidas
as licenzas ata tanto non se xustifique o pagamento da débeda tributaria.
A licenza entenderáse prorrogada anualmente mentres o interesado non presente declaración de
baixa ou sexa revogada polo Concello, de acordo co que se estableza na Ordenanza Municipal
de Circulación.
2º) Notificar a liquidación das taxas do expediente por Intervención.
3º) Notificar este acordo ó interesado, informándolle que debe pasar polo Departamento da
Policía Local do Concello onde se lle fará entrega, previo pagamento do seu prezo que será o
de compra segundo o estipulado na factura correspondente, das placas oficiais nas que constará
o número de autorización.
4º) Pasar o expediente ó Departamento da Policía Local do Concello para a súa xestión e
incorporación ó padrón fiscal correspondente.
4.2. Visto o escrito asinado por D. Roberto Raboñal Mosquera, con D.N.I. 33.280.254J, de data
18.07.05, con rexistro de entrada 3.448 de data 18.07.05, no que en resumo expón a súa
denuncia polas molestias que en materia de ruidos que lle ocasiona a actividade de carga e
descarga do establecemento de supermercado “El Árbol”, situado no baixo do edificio no que
vive (Edif. As Azaleas, da Urbanización Os Rosales de Cacheiras).
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Incoar a tramitación do expediente, solicitando a emisión de informe sobre nivel de ruidos
denunciados.
4.3. Visto o escrito asinado por D. Manuel Mourelle de Lema, de data 03.08.05, en calidade de
Presidente de GRUGALMA-Grupo-Cultural Galicia en Madrid, no que en esencia expón que,
procedentes dos seus fondos bibliográficos fai unha donación ó Concello de Teo de libros e
publicacións, na súa maioría de temática galega ou referentes a Galicia, con destino á biblioteca
municipal. A tal fin, só esixe como condición que na sé da biblioteca se habilite unha estantería
na que deberá figurar o nome e apelidos do donante, co seguinte texto: “Legado do Dr. Manuel
Mourelle de Lema”, e que a entrega oficial se faga nalgún acto institucional, aínda que sexa
organizado con outro motivo.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar a donación dos fondos bibliográficos, coas condicións propostas.
2º) Notificar este acordo ó interesado para os seu coñecemento e efectos.
4.4. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS.
4.4.1. Dada conta do escrito asinado por D. Arturo Fernández Blanco, con rexistro de entrada
número 3.769, de 05.08.2005, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada
polo importe de 150,25 Euros, para responder de posibles danos por mor das obras de:
movemento de terras na finca nº 1142 de Pedrouso, parroquia de Cacheiras, e visto o informe
do Sr. Concelleiro Castroagudín Valladares do 09.08.2005 no que se sinala que comprobado o

perfecto estado de reposición da obra pode procederse á devolución solicitada, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 150,25 euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
4.4.2. Dada conta do escrito asinado por D. Carlos Vilares Pérez, con D.N.I. 33.839.191G, en
representación da empresa “Urbe Santiago, S.L.”, con rexistro de entrada número 2.964, de
21.06.2005, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo importe de
53.477,46 Euros, para responder de posibles danos por mor das obras de: construcción dunha
edificación destinada a 27 vivendas en “Rial de Arriba”, parroquia de Calo, e visto o informe do
Sr. Concelleiro Castroagudín Valladares do 09.08.2005 no que se sinala que comprobado o
perfecto estado de reposición da obra pode procederse á devolución solicitada, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 53.477,46 euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
4.4.3. Dada conta do escrito asinado por D. Xavier Valiño García, con D.N.I. 33.303.976E, con
rexistro de entrada número 3.768, de 05.08.2005, no que solicita que lle sexa devolta a fianza
que ten depositada polo importe de 150,25 Euros, para responder de posibles danos por mor das
obras de: movemento de terras, na finca nº 1141 de Pedrouso, parroquia de Cacheiras, e visto o
informe do Sr. Concelleiro Castroagudín Valladares do 09.08.2005 no que se sinala que
comprobado o perfecto estado de reposición da obra pode procederse á devolución solicitada, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 150,25 euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
4.4.4. Dada conta do escrito asinado por D. Carlos Matovelle Gómez, con D.N.I. 33.281.639H,
con rexistro de entrada número 2.001, de 28.04.2005, no que solicita que lle sexa devolta a
fianza que ten depositada polo importe de 2.404,05 Euros, para responder de posibles danos por
mor das obras de: recheo de terras, en Montouto, parroquia de Cacheiras, e visto o informe do
Sr. Concelleiro Castroagudín Valladares do 01.08.2005 no que se sinala que comprobado o
perfecto estado de reposición da obra pode procederse á devolución solicitada, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 2.404,05 euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
4.4.5. Dada conta da fianza presentada por “Toral&Wonemburger, S.L.”, con rexistro de
entrada número 1.497, de 02.08.2000, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada polo importe de 35.123,62 Euros, para responder de posibles danos por mor das
obras de: construcción de once vivendas en fila en Balcaide, parroquia de Calo, e visto o
informe do Sr. Concelleiro Castroagudín Valladares do 01.08.2005 no que se sinala que
comprobado o perfecto estado de reposición da obra pode procederse á devolución solicitada, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 35.123,62 euros.

2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
4.5. ESCRITOS DE SERVIZOS SOCIAIS.
4.5.1. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación
obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Non conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª. Josefina López Sánchez,
DNI. 76.466.229S, posto que segundo o informe do 12.07.2005 do Equipo de Valoración de
Minusvalideces da Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado, a interesada
non presenta dificultades graves de mobilidade que lle impidan a utilización do transporte
colectivo.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
4.5.2. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Margarita Segade Barral, DNI:
33.268.114V, para o pago do campamento municipal para a súa filla do 17 ó 31 de agosto.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.5.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Margarita Segade Barral, DNI:
33.268.114V, para o pago do material necesario para o campamento municipal da súa filla, por
un importe de 100 euros e a concesión de 30 euros para os gastos durante a estancia no
campamento.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.5.4. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Salomé Carrillo Ardións, para o pago
do campamento municipal do 17 ó 31 de agosto.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

4.5.5. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Salomé Carrillo Ardións, para o pago do
material necesario para o campamento municipal, por un importe de 100 euros e a concesión de
30 euros para os gastos durante a estancia no campamento.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.5.6. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª. Josefina Iglesias Brea, D.N.I.
33.071.681G, debendo aportar a solicitante, segundo o baremo, a cantidade de 115,39 euros
mensuais para o citado fin.
4.5.7. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª. Nélida Mª del Carmen Pereiro Carneiro,
D.N.I. 33.222.509K, debendo aportar a solicitante, segundo o baremo, a cantidade de 28,85
euros mensuais para o citado fin.
4.6. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de Concelleiro-Portavoz do
Grupo Municipal Socialista de Teo, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.772, de data
08.08.2005, no que solicita acceso ó expediente do “Proxecto de saneamento e abastecemento
de Balcaide”, que formaba parte do POS 2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Acceder ó solicitado, podendo consultar esa documentación no departamento de urbanismo
municipal en presenza do persoal deste servizo, o venres día 26 de agosto a partir das 12 horas
e ata as 14 horas.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.7. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de Concelleiro-Portavoz do
Grupo Municipal Socialista de Teo, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.943, de data
17.08.2005, no que solicita acceso ó expediente sobre “Saneamento e abastecemento de
Carballal”, que foron executadas no presente ano aproveitando o trazado da rede de gas.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Acceder ó solicitado, podendo consultar esa documentación no departamento de urbanismo
municipal en presenza do persoal deste servizo, o venres día 26 de agosto a partir das 12 horas
e ata as 14 horas.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

5º) RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA DO PADRÓN
FISCAL DA TAXA POR ACTIVIDADES E SERVIZOS RELACIONADOS COA HIXIENE
URBANA DE 2005.
a)Vista a alegación plantexada ó Padrón Fiscal da Taxa por actividades e servizos relacionados
coa hixiene urbana 2005 por D. José Luis Villaverde Parga, en representación da empresa “José
Villaverde, S.A.”, con número de rexistro de entrada 3.651, de data 30.07.05, na que solicita
que ser incluido no epígrafe 1207: Fábricas, talleres de reparación e grandes almacéns con máis
de 20 empregados, ata 50, aportando para esto o TC2 da empresa, en vez de constar no epígrafe
1208: Mercados, supermercados, comercios ó por maior de productos alimentarios e
establecementos agropecuarios con superficie superior a 400 m2.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda:
1º) Estimar a alegación de “José Villaverde, S.A.”, pasando a ser incluida no epígrafe 1207,
cunha cota tributaria de 800 euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
b) A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar definitivamente o Padrón Fiscal da Taxa por actividades e servizos relacionados
coa hixiene urbana 2005, que comeza por A Más d Río Tajo S.A. e remata por Zumalave
Zumalave, Rogelio, unha vez estivo en exposición pública e se resolveu a alegación presentada.
2º) Enviar o Padrón ó Servizo de Xestión Tributaria da Deputación Provincial, para a súa
xestión e posta ó cobro, en periodo voluntario, do 1 de outubro ó 30 de novembro.
-. FORA DA ORDE DO DÍA.
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente compoñen a Xunta de
Goberno Local, acordouse a inclusión dos seguintes asuntos na orde do día:
1º)CERTIFICACIÓN DE OBRAS.
1.1. Vista a certificación de obras núm.3 e última da obra de: Saneamento en Casalonga-Río
Tinto-Pedreira-Calo, asinada polo contratista Excavaciones Ovidio S.L. e polo director técnico
das obras Sr. enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, de data 06.07.2005, con rexistro de
entrada no Concello núm.3896, do 11.08.2005, acompañada da factura núm. 962005, do
09.08.2005, e da acta de recepción única das obras, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar a certificación 3ª e última da obra referenciada, asinada polo contratista
Excavaciones Ovidio S.L., con CIF: B-15.356.090 e polo director técnico das obras, por
importe de:281,41 euros . Factura núm.962005, do 09.08.2005, importe: 281,41 euros.
2º) Aprobar a acta de recepción das obras realizada con data 07.07.2005 comezando o prazo de
garantía dun ano.
3º) Remitir a certificación á Excmª. Deputación da Coruña.
1.2. Vista a certificación de obras única da obra de: Abastecemento e Saneamento en Balcaide
(Calo), asinada polo contratista Excavaciones Ovidio S.L. e polo director técnico das obras Sr.
enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, de data 26.07.2005, con rexistro de entrada no
Concello núm. 3894, do 11.08.2005, acompañada da factura núm. 952005, do 09.08.2005, da

acta de recepción única das obras e da acta de comprobación de replanteo, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Aprobar a certificación única da obra referenciada, asinada polo contratista Excavaciones
Ovidio S.L., con CIF: B-15.356.090 e polo director técnico das obras, por importe de:
56.273,37 euros . Factura núm.952005, do 09.08.2005, importe: 56.273,37 euros.
2º) Aprobar a acta de recepción das obras realizada con data 26.07.2005 comezando o prazo de
garantía dun ano.
3º) Remitir a certificación á Excmª. Deputación da Coruña.
2º) SOLICITUDE DE SUBVENCION.
Vista a Orde da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local, de 11 de xullo de
2005, pola que se regula a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a
normalización da lingua galega, publicada no DOG nº 139 do 20.07.2005, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que leglamente a compoñen,
acorda:
1º) Solicitar unha subvención ó abeiro da Orde de 11 de xullo de 2005, para a normalización da
lingua galega.
2º) Aceptar as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos nesta Orde.
3º) DACIÓN DE CONTA DE COMUNICACIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE
E AVALIZACIÓN AMBIENTAL.
Dada conta do escrito da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, pertencente á
Consellería de Medio Ambiente, de data 18.08.05, que tivo entrada nestas dependencias o
22.08.05, con número de rexistro de entrada 4.286, no que se comunica a entrega ó concello de
Teo da obra finalizada de adecuación, clausura e selado do seu vertedoiro, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Tomar coñecemento da comunicación da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental.
4º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓN DE AUGAS DE GALICIA.
Dada conta do escrito de Augas de Galicia, de data 29.07.05, que tivo entrada nestas
dependencias o 10.08.05, con número de rexistro de entrada 3.868, no que se comunica a
resolución en relación coa autorización de vertido de augas residuais urbanas ó Río Tinto(Cunca
do Río Ulla) procedentes da EDAR de Calo-Milladoiro, nos concellos de Teo e Ames, a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento da comunicación de Augas de Galicia.
5º) DACIÓN DE CONTA DA PONENCIA DE VALORES DA AUTOESTRADA A-53.
Dada conta do escrito do Ministerio de Economía e Facenda, de data 02.08.05, que tivo entrada
nestas dependencias o 05.08.05, con número de rexistro de entrada 3.716, no que se remite un
exemplar da ponencia de valores correspondente á autoestrada A-53, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento da comunicación do Ministerio de Fomento.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as catorce

horas, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde Acctal.
O Secretario Acctal.

Asdo. Antonio Castroagudín Valladares.

Asdo. Luis Nieto Lago.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 1 DE SETEMBRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 12:00
horas do día 1 de setembro de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores
concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do 1º Tenente de Alcalde D. Antonio
Castroagudín Valladares, en substitución da Alcaldía, co obxecto de realizar a sesión
extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde acctal: D. Antonio Castroagudín Valladares.
Concelleiros: D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Juan B. Aller
Suárez, D. Manuel Mata Iglesias.
Non asiste: D. Armando U. Blanco Martínez.
Secretario acctal.: D. Luis Nieto Lago.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde acctal. declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte
orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
1.1. A JUAN SAMPEDRO S.L., licenza para construcción de sete edificios, en Ramallosa,
parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª. Ana Isabel Piñeiro
Esperante, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento dos técnicos directores da obra.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de rematar, conforme
ó proxecto redactado polo enxeñeiro D. Antonio Martínez Pais, e presentado por D. Francisco
Martínez Cao, D. Claudio Martínez Cao e D. Enrique Martínez Cao.
-Presentará estudio de seguridade e saúde mais nomeamento de coordinador de seguridade e
saúde.
-Presentará proxecto asinado por técnico competente e visado de infraestructuras comúns e
telecomunicacións.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 7,00 M.
4) Volume/Edificabilidade: 9286,75 M2/M2.
5)Presuposto: 6.340.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.

7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 265/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.2. A Dª. PILAR ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de MAHIA
INMOBILIARIA S.L., licenza para construcción dun edificio de sótano, baixo, duas plantas altas
e baixo cuberta para 28 vivendas e 4 estudios de uso profesional, na parcela 10 AR-9 do Plan
Parcial SAUR-2 “As Galanas”, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos
arquitectos Dª. Mónica Sanz Guerra e D. Fco. Javier Amenedo Ansede, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-A licenza concedida é para un edificio de 28 vivendas situado na parcela AR-9, formado por
sótano, planta baixa, duas plantas e aproveitamento baixo cuberta, con 28 vivendas, 4 estudios
profesionais que non poderán ser destinados a vivenda, 32 plazas de garaxe e trasteiros.
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ó Decreto-Lei 1/1998 e Decreto 279/1999, sobre infraestructuras comúns
nos edificios referidas as telecomunicacións executándose de acordo co proxecto redactado.
-Darase cumprimento os compromisos referidos os artigos 40 e 41 do Regulamento de Xestión
Urbanística.
-Farase unha redistribución das prazas de garaxe no fronte da rúa, con motivo da modificación
da entrada dende a vía pública ós garaxes, de xeito que non altere o número de prazas de
aparcamento do Plan Parcial e Proxecto de Urbanización.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: PLAN PARCIAL SAUR-2.
2) Uso: VIVENDA COLECTIVA.
3) Altura permitida proxecto: B+2 (9,50 M).
4) Volume/Edificabilidade: 3.293,3 M2.
5)Presuposto: 1.539.000 euros.

6) Técnico director execución: José Miguel Romero Formoso.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 266/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.3. A D. JOSÉ LUIS MALLO BLANCO, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar
nas fincas nº 1172 e 1173 situadas en Texexe, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado

polo arquitecto D. Javier Fernández Echeverría, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Presentará oficio de dirección de obra de arquitecto técnico antes de iniciar as obras.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,13 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,14 M2/M2.
5)Presuposto: 113.139 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 267/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.4. A Dª. OLALLA VÁZQUEZ PÉREZ, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar na
parcela nº 493-B-2 en Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Jorge Roura Traseira, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de arquitécto técnico director de obra.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de rematar.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 3,15 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,27 M2/M2.
5)Presuposto: 76.069,80 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 268/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.5. A Dª. CATARINA VÁZQUEZ PÉREZ, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar
na parcela nº 493-B-3 en Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
D. Jorge Roura Traseira, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:

-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de arquitécto técnico director de obra.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de rematar.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 3,15 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,26 M2/M2.
5)Presuposto: 76.069,80 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 269/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.6. A D. SERGIO LAVANDERA FERNÁNDEZ-CARBAJAL, licenza para ampliación dunha
vivenda unifamiliar situada en Penelas, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado
polos arquitectos D. Javier García Castelo e D. Baltasar Otero Gómez, debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento do arquitecto técnico director da obra.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos indicados no artigo 29.1 e 172 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 3,26 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,14 M2/M2.
5)Presuposto: 70.905,32 euros.

6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 270/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.7. A D. JOSÉ PAN REY, licenza para modificación do proxecto da licenza municipal nº 33/05,
para construcción dunha vivenda unifamiliar situada en Mazas, parroquia de Calo, segundo

proxecto redactado polo arquitecto D. Javier García Castelo, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos indicados no artigo 29.1 e 172 da Lei
9/2002.
-Presentará oficio de dirección de obra de arquitecto técnico antes de iniciar as obras.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,56 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,19 M2/M2.
5)Presuposto: 161.725,60 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 271/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.8. Dada conta do escrito asinado por Dª. ALMUDENA LOUREIRO DEL CAÑO E Dª. CARLAN
LOUREIRO DEL CAÑO, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.671, do 2.08.2005, no que
solicitan o cambio de titularidade da licenza nº 55/05, concedida pola Xunta de Goberno Local,
en sesión de data 17.01.2005, a D. Manuel Rodríguez Buela, para segregación da finca nº 579
(6 parcelas) do plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, situada en Nespereira,
pasando a nome das interesadas; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade da dita licenza urbanística, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
Non se presentou ningún asunto neste punto.
3º) CERTIFICACIONS DE OBRA.
3.1. Vista a certificación de obras núm.1 e única da obra de: Abastecemento, saneamento e
depuración en A Devesa ( Cacheiras), asinada polo contratista Martinez Montes e Hijos, S.L. e
polo director técnico das obras Sr. enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, de data
10.08.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 4.260, do 18.08.2005, acompañada da
factura núm.108/05, do 10.08.2005, e visto o informe de fiscalización de Intervención do
30.08.2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen acorda:

1º) Aprobar a certificación número 1 e única da obra referenciada, asinada polo contratista
Martínez Montes e Hijos. S.L., con CIF: B-15025372 e polo director técnico das obras, por
importe de:55.500 euros. Factura núm.108/05, do 10.08.2005, importe: 55.500 euros.
2º) Aprobar a acta de recepción das obras realizada con data 10.08.2005 comezando o prazo de
garantía dun ano.
3º) Remitir a certificación á Excmª. Deputación da Coruña.
3.2. Vista a certificación de obras núm.1 e única da obra de: Abastecemento e saneamento en A
Torre ( Cacheiras), asinada polo contratista Martinez Montes e Hijos, S.L. e polo director
técnico das obras Sr. enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, de data 31.07.2005, con
rexistro de entrada no Concello núm. 4.262, do 18.08.2005, acompañada da factura
núm.106/05, do 31.07.2005, e visto o informe de fiscalización de Intervención do 30.08.2005, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar a certificación número 1 e única da obra referenciada, asinada polo contratista
Martínez Montes e Hijos. S.L., con CIF: B-15025372 e polo director técnico das obras, por
importe de:46.000 euros. Factura núm.106/05, do 31.07.2005, importe: 46.000 euros.
2º) Aprobar a acta de recepción das obras realizada con data 31.07.2005 comezando o prazo de
garantía dun ano.
3º) Remitir a certificación á Excmª. Deputación da Coruña.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. Visto o escrito asinado por Dª Olga González Rodríguez, D.N.I. 76.813.059M, con número
de rexistro de entrada 4.312 e data 23.08.2005, no que solicita autorización para a instalación no
Centro de Saúde de Cacheiras dunha máquina expendedora de bebidas quentes, facéndose cargo
a empresa do mantemento e reposición de productos, sen ningún custo para o Centro, excepto a
conexión eléctrica, a Xunta de goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Remitir o escrito presentado ó Servicio Galego de Saúde(SERGAS), para que manifesten a
este concello a súa competencia ou non neste tema.
2º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.2. RECLAMACION DE DANOS DUN VEHICULO.
Visto o escrito presentado por “Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.”, de data
30.06.2005, con número de rexistro de entrada 3.278 e data 06.07.05, no que expoñen en nome
propio a reclamación de danos do vehículo de Dª María Victoria Buide García, que segundo se

expón sufriu danos en roda e parte dereita do seu vehículo pola falla de sinalización dunha
arqueta nunha estrada municipal e reclama ditos danos, que segundo a factura que adxunta de
Talleres Caeiro S.A. núm: T2105 710, do 31.03.2005 ascenden á cantidade de 429,36 euros.
Resultando acreditado o dano producido e a relación de causalidade existente segundo se
desprende da documentación que acompaña o interesado, e do informe da policía local de data
30 de marzo, con rexistro de saída núm. 77, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar a “Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.”o importe dos gastos
ocasionados pola cantidade de 429,36 euros.
2º) Pasar ó expediente a Intervención para proceder ó pagamento.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

4.3. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª. Manuela Castro Rivadulla, D.N.I.
33.089.034S, debendo aportar a solicitante, segundo o baremo, a cantidade de 144,24 euros
mensuais para o citado fin.

E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as catorce
horas, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O AlcaldeAcctal.
O Secretario Acctal.

Asdo. Antonio Castroagudín Valladares.

Asdo. Luis Nieto Lago.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 7 DE SETEMBRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 12:00
horas do día 7 de setembro de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores
concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando Blanco
Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que
foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde : D. Armando Blanco Martínez.
Concelleiros: D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Juan B. Aller
Suárez, D. Manuel Mata Iglesias.
Non asiste: D. Antonio Castroagudín Valladares.
Secretario acctal.: D. Luis Nieto Lago.
Asiste: Dª Mónica Lado Varela, Interventora Municipal
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
1.1. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, D. JOSÉ SUMAY VIDAL e D. JOSÉ FERRADAS
REDONDO, licenza para a construcción dunha vivenda unifamiliar na Parcela A, sita en Aido,
parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-As características estéticas e constructivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Deberá contar con unha praza de aparcamento para a vivenda.
-Urbanizará o fronte da parcela de acordo coa memoria presentada.
-Contará coa autorización de Augas de Galicia.

Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,95 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,249 M2/M2.
5)Presuposto: 82.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 272/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.2. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, D. JOSÉ SUMAY VIDAL e D. JOSÉ FERRADAS
REDONDO, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar na Parcela B, sita en Aido,
parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-As características estéticas e constructivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Deberá contar con unha praza de parcamento para a vivenda.
-Urbanizará o fronte da parcela de acordo coa memoria presentada.
-Contará coa autorización de Augas de Galicia.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,95 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,25 M2/M2.
5)Presuposto: 82.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 273/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a

colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.3. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, D. JOSÉ SUMAY VIDAL e D. JOSÉ FERRADAS
REDONDO, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar na Parcela C, sita en Aido,
parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-As características estéticas e constructivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Deberá contar con unha praza de parcamento para a vivenda.
-Urbanizará o fronte da parcela de acordo coa memoria presentada.
-Contará coa autorización de Augas de Galicia.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,55 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,25 M2/M2.
5)Presuposto: 70.100 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 274/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.4. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, D. JOSÉ SUMAY VIDAL e D. JOSÉ FERRADAS
REDONDO, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar na Parcela D, sita en Aido,
parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.

-As características estéticas e constructivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Deberá contar con unha praza de parcamento para a vivenda.
-Urbanizará o fronte da parcela de acordo coa memoria presentada.
-Contará coa autorización de Augas de Galicia.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,55 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,25 M2/M2.
5)Presuposto: 70.100 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 275/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.5. A D. ANTONIO GONZÁLEZ GIL, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar na
Parcela E, sita en Aido, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Antonio I. González Gil, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-As características estéticas e constructivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Deberá contar con unha praza de parcamento para a vivenda.
-Urbanizará o fronte da parcela de acordo coa memoria presentada.
-Contará coa autorización de Augas de Galicia.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,55 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,25 M2/M2.

5)Presuposto: 70.100 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 276/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.6. A Dª. MANUELA PARADA ALVAREZ, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar e unha taxea de 17 ml., en Sollans, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 972002.
-As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Na taxea, instalarase unha tubería de 40 centímetros de diámetro mínimo a unha distancia de
4,50 metros dende o eixe da pista pública.
-O pavimento sobre o tubo quedará nivelado a mesma altura que o da pista existente e será do
mesmo material que o pavimento actual da pista.
-Construirá 3 arquetas con reixa-sumidoiro de ferro galvanizado practicable o longo do tubo
para recollida de augas pluviais a limpeza da canalización.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 4,63 M (B+Bc).
4) Volume/Edificabilidade: 0,2415 M2/M2.
5)Presuposto: 106.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 277/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

1.7. A Dª. ELADIA BELLO GARCÍA, licenza para construcción dun galpón de 30 m2, para usos
auxiliares da vivenda situada en Casalonga nº 49, sobre a finca nº 1690 do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m a lindeiros e 8 m o eixe da pista pública e a unha distancia inferior a
35 metros dende o borde da vía pública para emprazalo dentro da ordenanza de núcleo rural.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pedente máxima da cuberta 40 º
-As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.8. A D. MANUEL BARROS MAGARIÑOS., licenza para construcción dun cerramento de 100
ml., na finca n º 348 situada en Monte, parroquia de Cacheiras, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m o eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.9. A Dª. Mª LUISA MARTÍNEZ OTERO, licenza para construcción dun cerramento de 80 ml.,
na finca n º 836 situada en Sebe, parroquia de Cacheiras, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m o eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.10. A Dª. Mª LUISA FERREIRO CANEDA, licenza para construcción dun cerramento de 22
ml., na finca n º 1083 situada en Ribeira, parroquia de Cacheiras, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m o eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias e da Consellería de Politica Territorial Obras
Públicas e Transportes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.11. A D. JOSÉ MILLAN LENCE, licenza para construcción dun cerramento de 175 ml., na
finca n º 1447 situada en Osebe, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m o eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Contará coa autorización de Fomento e de Augas de Galicia.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.12. A D. JOSÉ MOSQUERA SÁNCHEZ, licenza para obras de retellado da cuberta de 102,5
m2, da edificación situada en Carballal, finca nº 363, parroquia de Calo, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a eestructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundoo artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de

fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.13. A Dª. ELENA FELICITAS CASTRO PARAJÓ, licenza para obras de retellado da cuberta de
80 m2, da edificación situada en Nespereira, nº 3, parroquia de Luou, debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a eestructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundoo artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.14. A Dª. ISABEL CASTRO URRUTIA, licenza para obras de retellado da cuberta de 100 m2,
da edificación situada en Florida, nº 14, parroquia de Raris, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a eestructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundoo artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Contará coa autorización da Consellería de Politica Territorial Obras Públicas e Transportes
para a zona da estrada AC-841.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

1.15. A Dª. PALMIRA PICÓN CRUCES, licenza para obras de retellado da cuberta de 130 m2,
da edificación situada en Adrán, finca nº 8, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a eestructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundoo artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Cumprirá tódalas condicións de seguridade durante a execución das obras, dando estricto
cumprimento da normativa vixente.
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial aplicable.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.16. A D. JOSÉ AURELIO GOLÁN MÍGUEZ, licenza para obras de retellado da cuberta de 90
m2, da edificación situada en Iglesia, parroquia de Cacheiras, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a eestructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundoo artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Contará coa autorización da Excma. Deputación da Coruña.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.17. A D. JOSÉ FEDERICO MAYER GAREA, licenza para obras de retellado da cuberta de 25
m2, da edificación situada en Espasande, parroquia de Luou, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a eestructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.

-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundoo artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.18. A Dª. MÓNICA SUÁREZ VÁZQUEZ, licenza para obras interiores de revestimento de
paredes e cambio de solo na cociña e baño, cambio de bañera por plato de ducha, cambio de
ventás e barnizado de solos, na da edificación situada en Cobas, nº 14, 2º D, parroquia de
Cacheiras, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectaran a estructura,
fachadas nin as instalacións da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da lei 9/2002, de ordenación urbanistica e protección do
medio rural de galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.19. A Dª. MILAGROS MARTÍNEZ GARCÍA, licenza para obras de apertura de nova porta de
acceso a finca, cortando sobre o muro de pedra existente en tramo de 5 metros, en Sollans,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectaran a estructura,
fachadas nin as instalacións da mesma.
-A porta executarase sobre o cerre existente, mantendo as condicións de rasante da vía pública
e instalando unha tubería de sección adecuada pegada o cerre existente.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.20. A D. MARTÍN Mª BERMÚDEZ DE LA PUENTE GONZÁLEZ DEL VALLE, licenza para
obras de cambio de canalóns, na edificación situada en Rúa do Ameneiro, U-6-A, de Os Tilos,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectaran a estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da lei 9/2002, de ordenación urbanistica e protección do
medio rural de galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.

-Cumprirá toda-las condicións de seguridade durante a execución das obras, dando estricto
cumprimento da normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.21. A D. SANTIAGO FERNÁNDEZ TORRES, licenza para obras de pintura de fachadas de 80
m2, na edificación situada en Balcaide, nº 20, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectaran a estructura e
instalacións da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da lei 9/2002, de ordenación urbanistica e protección do
medio rural de galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Cumprirá toda-las condicións de seguridade durante a execución das obras, dando estricto
cumprimento da normativa vixente.
-As obras serán as mínimas para ornato e conservación do inmoble.
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial aplicable.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.22. A Dª. DOLORES CAO LÓPEZ, licenza para obras de canalización con tubo de 40
centímetros de diámetro polo fronte da finca de 50 metros lineales, situadas en Nespereira,
finca nº 606, parroquia de Luou, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Instalará unha tubería de un mínimo de 40 centímetros de diámetro a unha distancia de 4.50
metros do eixe da pista.
-O pavimento sobre o tubo quedará nivelado a mesma altura que o da pista existente e será do
mesmo material que o pavimento existente.
-Respetará as canalizacións existentes na zona.
-Construirá 7 arquetas con reixa-sumidoiro de ferro galvanizado practicable o longo do tubo
para recollida de augas pluviais a limpeza da canalización.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.23. A D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de VIVIENDAS TEO, S.L., licenza para obras
de apertura de zanxa para instalación de servicios urbanísticos (electricidade), en Montouto,
parroquia de Cacheiras, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorización previas doutros organismos.
-Repoñe-lo pavimento e aceras en perfectas condicións.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

2º) APROBACION DEFINITIVA DOS ESTATUTOS E DAS BASES DE ACTUACION
PARA A XUNTA DE COMPENSACION DO PLAN PARCIAL DO SECTOR SAUR-3 A
RAMALLOSA-TEO.
Visto o expediente tramitado para a aprobación dos Estatutos e ás Bases de Actuación para a
Xunta de Compensación do Plan Parcial do sector SAUR-3 a Ramallosa-Teo, e
Vistas as alegaciós formuladas durante o prazo de exposición pública e os informes xurídico,
emitido polo abogado D. Carlos Abal Lourido, e técnico, emitido polos servizos urbanísticos
municipais, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar razón das aclaracións formuladas por Dª Lidia Louro Sigüeiro, respecto a que
vendeu as súas parcelas, polo que non ostenta a condición de propietaria.
2º) Ter en conta as alegacións formuladas por D. Alberto Carrasco Molina, en nome e
representación de “Duque Muñoz, S.L.” con respecto ó dereito desta sociedade, como
propietaria, a formar parte da Xunta de Compensación.
3º) Aprobar definitivamente os Estatutos e as Bases de actuación para a Xunta de
Compensación do Sector SAUR-3 A Ramallosa-Teo.
4º) Convocar ós membros para a constitución da Xunta de Compensación, de acordo co
disposto no artigo 8.1. dos Estatutos e Bases de Actuación .
5º) Publicar no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o texto íntegro dos estatutos e bases de
actuación aprobados.
3º) CERTIFICACION DE OBRAS.
3.1. Vista a certificación de obras núm.1 da obra de: Urbanización en Fontenlo(Teo), asinada
polo contratista D. Jesús Castro Puente, en representación de Transportes y Maquinaria C.P.
S.L. e polo director técnico das obras Sr. enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, de data
24.08.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 4455, do 02.09.2005, acompañada da
factura núm. 20/05C, do 24.08.2005, e visto o informe de fiscalización de Intervención do
02.09.2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar a certificación número 1 da obra referenciada, asinada polo contratista Transportes
y Maquinaria C.P. S.L., con CIF: B-36.193.605 e polo director técnico das obras, por importe
de: 36.707,81 euros. Factura núm.20/05C, do 24.08.2005, importe: 36.707,81 euros.
2º) Remitir a certificación á Excmª. Deputación da Coruña.
4º) APROBACION DAS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS DE ESTUDOS E
TRANSPORTE.
BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E
TRANSPORTE DO CONCELLO DE TEO 2005-2006
Primeira. Obxecto.
É obxecto da presente convocatoria de axudas favorecer a escolarización pública e formación
universitaria en familias con menos recursos económicos do Termo Municipal de Teo.

Segunda. Beneficiarios/as.
Todas/os as/os alumnas/os residentes no Concello de Teo e matriculadas/os nos Centros de
Ensino Público do Concello no curso 2005-2006 ou que fixeran a preinscrición nun centro de
Teo e que por falta de matrícula víranse forzados a estudar noutro centro, (pero non aqueles
que fixeran a preinscrición e tendo praza renunciaran a ela), así como os alumnos
matriculados en niveis de formación medio ou superior (FP) e universitarios residentes no
Concello, sempre que os ingresos das súas unidades familiares non superen as cantidades que
se recollen na táboa da base terceira da presente convocatoria.
Terceira. Requisitos.
-Estar empadroado/a no Concello de Teo.
-Estar matriculados nos centros e cursos para os que se solicita a axuda.
-Non supera-lo límite de ingresos que se recollen na seguinte táboa. Os ingresos a considerar
en cada caso, calcularanse segundo a declaración da renda das persoas físicas do ano 2004,
e/ou a suma dos ingresos por salarios, pensións, xuros, etc., de tódolos membros da unidade
familiar, entendida como a formada polos pais (ou un deles, en caso de familias
monoparentais) e os fillos dependentes deles, para o mesmo ano.
Nº DE FILLOS
INGRESOS
1 FILLO
INFERIORES A 15.000 €
2 FILLOS
INFERIORES A 22.000 €
3 FILLOS
INFERIORES A 30.000 €
4 FILLOS OU MAIS
SEN LÍMITE DE INGRESOS
Cuarta. Tramitación:
a) Solicitudes:
As/os beneficiarias/os deberán dirixirse ás Oficinas de Cultura e Deportes na Casa do
Concello de Teo, e asinar e cumprimentar a solicitude no impreso destinado a tal fin.
b) Documentación a presentar:
-Fotocopia do D.N.I. do/da membro da familia que solicite en nome do/da alumno/a.
- Fotocopia do Libro de Familia
-Fotocopia da declaración da Renda das persoas físicas correspondente o exercicio 2004, ou
xustificante de non tela presentado, cando en virtude da lexislación vixente non se estea
obrigado/a facela. Presentarase tamén o resumo anual para a renda e o patrimonio, e o
certificado de retribucións de empresa do ano 2004 ( se procede).
-Declaración de ingresos do ano 2004 (se procede).
-Recibo de aluguer de vivenda ou hipoteca do ano 2004 (se procede).
-Declaración de axudas percibidas doutros organismos públicos para o mesmo concepto.
-Xustificante de cotizacións a Seguridade Social do ano 2004(se procede)
-Xustificantes de pensións, percepcións por desemprego do ano 2004, (se procede).
-Calquera outra documentación que poida reflecti-los ingresos e/ou a ausencia dos mesmos
necesaria para xustifica-la situación económica da unidade de convivencia no ano 2004.
c) Prazo de presentación:
O prazo de presentación de solicitudes será do 13 ó 30 de setembro (ambos incluídos), de luns
a venres, en horario de 9 a 14 horas.
Quinta. Valoración das solicitudes
A efectos de valora-las solicitudes presentadas, teranse en conta os seguintes criterios:

-Considéranse membros computables tódolos membros da unidade familiar empadroados/as
no mesmo domicilio que o/a menor, incluído este/a.(*)
-No cálculo destes niveis de renda, terase en conta o 2% do valor catastral dos bens de
natureza urbana, excepto a vivenda habitual.
- Do cómputo total de ingresos da unidade familiar, descontaranse:
-Os gastos xerados polo aluguer da vivenda
-O 15% da base liquidable regular do I.R.P.F. 2004, de existir algún membro afectado de
minusvalía e/ou incapacidade nun grao igual ou superior ó 33%.
-O 50% do importe da hipoteca da vivenda habitual do ano 2004.
-Non poderán acceder á presente convocatoria de axudas, aquelas unidades familiares que en
rendementos de capital mobiliario anual, segundo a declaración da renda do ano 2004 e /ou
certificación bancaria, superen os 1.353 euros
-Declaración de situación familiar (se procede)
(*) Faranse as oportunas modificacións naqueles casos nos que algúns dos empadroados non
residan realmente no mesmo domicilio e/ou cando exista probada conflictividade familiar.
Sexta. Das contías a percibir.
As axudas a percibir por cada familia, segundo os ingresos económicos da unidade de
convivencia, serán as que se reflicten na táboa seguinte.
Dado o carácter finalista das axudas desta convocatoria, en ningún caso o importe da axuda
concedida polo Concello poderá ser superior ao gasto realizado polo/a beneficiario/a. En
consecuencia, de ser necesario, realizarase o oportuno axuste na cantidade da axuda
concedida en cada caso. Neste suposto, as librerías emitirán facturas só polo gasto real
efectuado polo/a beneficiario/a.
CURSO
Educación Infantil
1º, 2º e 3º Ciclos de Primaria e 2º curso de ESO
1º, 3º, 4º cursos ESO, Bacharelato, FP, Universitarios

AXUDA 2005/2006
110,00 € por alumno
50,00 € por alumno
220,00 € por alumno

Sétima. Do procedemento de concesión das axudas:
Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, serán valoradas a totalidade das
solicitudes efectuadas polo departamento de Cultura e Deportes, que emitirá un
INFORME-PROPOSTA de concesión ou denegación, e logo procederase a súa aprobación
polo órgano competente.
A falsidade nos datos aportados suporá a denegación destas ou outras axudas que
pondera outorga-lo Concello para o ensino.
Oitava. Axudas ó transporte
a)Beneficiarios
Poderán obter estas axudas os alumnos matriculados en ciclos formativos de grao medio ou
superior (FP), ESO, Bacharelato e estudos universitarios.
Os alumnos de ESO que estuden en centros diferentes ó Instituto de Ensinanza Secundaria de
Teo, e que non tiveran feito a súa preinscrición neste instituto, non terán dereito a subvención
de transporte. Sí poderán solicitala aqueles que fixeran a preinscrición no Instituto de Teo e

que por falta de matrícula víranse forzados a estudar noutro centro, pero non aqueles que
fixeran a preinscrición e tendo praza renunciaran a ela.
b) Requisitos
-Estar matriculado no centro público e curso para o que se solicita a axuda.
-Estar empadroado no Concello de Teo na data da publicación das presentes bases.
-Realizar, polo menos, 100 viaxes durante o curso escolar en transporte público regular ou no
seu defecto, en transporte alternativo.
-As axudas pagaranse a final de curso previa presentación dos xustificantes de gasto dos
medios de transporte empregados.
c)Documentación
-Impreso de solicitude debidamente cuberto.
-Fotocopia do resgardo de matrícula.
-Fotocopia do DNI.
-Fotocopia da Declaración da Renda 2004 ou certificado de non ter que presentala; no
suposto de percibir outro tipo de rendas (pensións, prestación por desemprego…), os
correspondentes certificados.
d) Prazo de presentación de solicitudes
Do 13 ó 30 de setembro (ambos inclusive), de 9 a 14 horas.
e) Contía
Os alumnos que teñan dereito ás axudas percibirán un tope de 340 billetes anuais(a empregar
nese curso académico), subvencionando o Concello o 50% do seu importe. No caso de
empreñar diferentes transportes públicos ós do convenio, o 50% dos gastos xustificados, ata
un máximo de 300€.
f) Criterios para a concesión
-Capacidade económica familiar, segundo o mesmo baremo de renda da base 3ª.
-Distancia do domicilio familiar ó centro de estudos.
-Necesidade de xantar na localidade do centro por carecer de transporte.
- A non percepción de axudas para o mesmo fin doutros entes públicos ou privados.
Disposición final
Concederanse as presentes axudas ata o límite orzamentario previsto na partida destinada a
tal fin no Orzamento Xeral do Concello de Teo para o ano 2005.
De verse superada esta contía na valoración das solicitudes, priorizarase a concesión de
axudas ás unidades familiares que conten con menos recursos.
5º) ESCRITOS DE PETICION.
Non se presentou ningún asunto neste punto.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as catorce
horas, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde.
O Secretario Acctal.
Asdo. Armando Blanco Martínez.

Asdo. Luis Nieto Lago.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 22 DE SETEMBRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 11,30
horas (con retraso) do día 22 de setembro de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os
señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando
U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da data
para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Juan B. Aller Suárez, D. F. Manuel Parajó
Liñares, D. Antonio Castroagudín Valladares e D. Manuel Mata Iglesias.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: Dª Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO 19.
08.2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda prestar aprobación ó mesmo coa seguinte corrección de erros: Na última páxina onde di
o Alcalde acctal debe dicir o Alcalde e onde di asinado Antonio Castroagudín Valladares debe
dicir Armando U. Blanco Martínez.
2º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
2.1. Escrito asinado por D. Antonio Cruces Nogueira e outros, de data maio de 2005, con
rexistro de entrada no Concello núm. 4769, do 19.09.2005, no que, en nome propio e en
representación da relación de veciños que asinan de As Galanas, Fixó, Balcaide, A Grela,
Bentín, Raíces e Casanova, no que se expón que a actual sinalización do Camiño Portugués de
Santiago non é a correcta, e solicita que se lle dea traslado á Consellería de Cultura e Deporte
desta petición, para que procedan á súa correcta sinalización.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Enviar á Consellería de Cultura e Deporte este escrito, para que procedan á delimitación e
correcta sinalización do Camiño de Santiago ó seu paso polo Concello, por ser unha materia da
súa competencia.
2º) Comunicar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.2. Escrito de denuncia asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de
concelleiro-portavoz do Grupo Municipal Socialista, de data 02.09.2005, no que en esencia
expón que a través de denuncias veciñais, o seu grupo tivo a oportunidade de verificar a
existencia dunha balsa de augas presuntamente residuais na parte traseira das Urbanizacións
“Umbrela” e “As Torres”, no lugar de A Ribeira da parroquia de Cacheiras, e esixe un informe
riguroso da situación e a adopción de medidas urxentes para solucionar dilixentemente o
problema.

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito ó Concelleiro Delegado de Urbanismo para a súa tramitación, co fin de tratar
de solucionar o asunto.
2.3. Escrito asinado por D. Ramón Rebollido Mayo, de data 13.09.2005, en calidade de
Presidente da Comunidade de Propietarios da Urbanización Os Verxeles de Oza con rexistro de
entrada núm. 4702, de data 15.09.2005, no que expón que en meses pasados se teñen
efectuado, por parte do Concello, obras de apertura de gavias nas rúas da Urbanización para o
paso de diversas conduccións, e que a día de hoxe, as citadas gavias están pechadas, pero faltas
de terminación do pavimento, polo que solicita que o Concello proceda a finalizar a obra, así
como a retirar os escombros e demais restos de obra.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Requerir á empresa “Taboada y Ramos” para que á maior brevidade posible proceda a
solventar o problema, adxuntándolle copia da denuncia presentada.
2º) Comunicar á mesma empresa que nas actuacións que está a realizar neste Concello deberá,
con carácter urxente, proceder á reposición dos terreos afectados, co fin de evitar posibles
accidentes, que serían da súa exclusiva responsabilidade.
3º) Comunicar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.4. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de concelleiro-portavoz do
Grupo Municipal Socialista, de data 14.09.2005, con rexistro de entrada 4.667 de data
14.09.2005, no que solicita acceso ós planos do parcelario da Carballeira de Francos, e acceso ó
listado dos correspondentes propietarios.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito ó Concelleiro Delegado de Urbanismo para que xestione a consulta.
2.5. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de concelleiro-portavoz do
Grupo Municipal Socialista, de data 14.09.2005, con rexistro de entrada 4.668 de data
14.09.2005, no que solicita os datos actualizados sobre o número exacto de usuarios-cotizantes
do servizo municipal de saneamento e abastecemento, distribuida por parroquias e volume de
ingresos anuais por ese concepto.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito á empresa Aquagest para que informe ó interesado.
2.6. Escrito asinado por Dª. Rosa Gómez Limia, en calidade de Presidenta da Asociación
Teenses pola Igualdade, de data 12.09.2005, con rexistro de entrada 4.658 de data 13.09.05, no
que solicita deste Concello información exhaustiva sobre o convenio asinado polos concellos
de Ames e Teo coa USC, relativo ó asesoramento por parte da USC nos casos de violencia
doméstica.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:

1º) Informar á Asociación que para calquera cuestión relacionada con este asunto se dirixa ó
Departamento de Servizos Sociais do Concello, onde lles informarán oportunamente.
3º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRO.
Dada conta do expediente tramitado para a contratación do subministro de un vehículo tractor
con desbrozadora ó abeiro do convenio de colaboración asinado coa Consellería de Medio
Ambiente para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais de data 2 de
xuño de 2005, e correspondendo a contratación ó Concello, vistos os informes de Secretaría e
Intervención, polo Sr. Alcalde proponse que o subministro sexa contratado polo sistema de
concurso con procedemento aberto, tramitación de urxencia, prestando aprobación ós pregos de
cláusulas administrativas particulares e técnicas que figuran no expediente, autorizando o gasto
con cargo ó presuposto de 2005.
Sometida a votación a proposta verbal da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación con tramitación urxente motivándoo por ser preciso
acelerar a adxudicación por razóns de interese público por ter que xustificarse o investimento
antes do 31.12.2005, realizando a contratación do subministro polo sistema de concurso con
procedemento aberto, xustificando a elección deste procedemento e forma de adxudicación por
ser procedente consonte co disposto no art. 180.2 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas.
2º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e técnicas polo sistema de
concurso con procedemento aberto obrantes no expediente.
3º) Autorizar o gasto con cargo á seguinte partida do presuposto do Concello de 2005:
511.62300.
4º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo volver o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación do contrato.
4º) APROBACIÓN DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DO ANO 2005.
Este Concello conta cun Regulamento para a concesión de axudas e subvencións municipais a
entidades sen ánimo de lucro publicado no BOP núm.283, do 12.12.2000, con corección de
erros publicada no BOP núm.14, do 18.01.2001, e modificado por acordo plenario do 27.07.
2004, publicado no BOP núm. 227, do 30.09.2004.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Aprobar a convocatoria para o ano 2005 das axudas e subvencións reguladas no
regulamento referenciado, que comprenderá as actuacións realizadas ou a realizar do
01.01.2005 ó 31.12.2005.
2º) Proceder a efectuar o anuncio da convocatoria mediante bando, e mediante publicación no
BOP e prensa local. De conformidade co previsto no Regulamento o prazo para presentar as
solicitudes será de trinta días naturais, a partir do seguinte ó da publicación da convocatoria no
BOP debéndose presentar no Rexistro Xeral do Concello en horas de oficina.

3º) Para o non previsto expresamente no regulamento e nesta convocatoria serán de aplicación
as normas incluídas da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
5º) SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.
Vista a Orde do 1 de agosto de 2005 da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións
Laborais, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a
contratación de técnicos locais de emprego no ámbito de colaboración desta consellería coas
entidades locais e se procede á súa convocatoria para o ano 2005, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade acorda:
1º) Solicitar unha subvención polo importe de:10.143,28 euros, para a prórroga do técnico local
de emprego, aprobando o proxecto para o que se solicita subvención.
2º) Declarar que o Concello dispón de financiamento para custear a parte non subvencionada
pola Consellería.
3º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites sucesivos e necesarios para a execución e
xestión deste acordo e do correspondente expediente.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as doce
horas e trinta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde.
O Secretario.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 4 DE OUTUBRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo (A Coruña ), sendo as 12 horas
do día 4 de outubro de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de
seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co
obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Juan B. Aller Suárez, D. F. Manuel Parajó
Liñares, D. Antonio Castroagudín Valladares e D. Manuel Mata Iglesias.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen (agás no expediente núm.1.29, en que o Sr. Aller Suárez absténse ó
abeiro do disposto no art. 28 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común), acorda conceder a
seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
1.1. A PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARREYMAR, S.L., licenza para construción dun
edificio de planta sotano destinada a garaxe, unha planta baixa e unha planta alta destinadas a
14 vivendas en Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos arquitectos D.
José Antonio Padrón Conde e D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a presentación de
nomeamento de técnico director de execución material
-Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de executar.
-Urbanizará o fronte da parcela segundo memoria presentada, conectando os servizos
urbanísticos no punto e coas condicións que indiquen as compañias adxudicatarias, aportando
aval que garanta a execución da urbanización, por importe de 4.600 €.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así
como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a
integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Respetará a zona de protección de canles que figura no plano de aliñacións da normativa
vixente e contará coa autorización para obras na zona da canle existente.
Réxime da licenza concedida:

1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 7,00 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,380 M2/M2.
5)Presuposto: 945.500 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 295/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.2. A D. LUCIANO RODRÍGUEZ PARADELA en representación de CONSTRUCCIONES
CROHER, S.L., licenza para construción de 7 vivendas unifamiliares adosadas e un edificio para
8 vivendas, en Fixó, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo
Rodríguez Vilanova, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a presentación de
nomeamento de técnico director de execución material.
-Cumprirá as condicións do Real Decreto-Lei 1/98 sobre infraestructuras comúns para
telecomunicacións e Real Decreto 40/2003.
-Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada, e de acordo coa autorización de Fomento.
-Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución que ascende a
19.517 €.
-Respetará a zona de protección de canles que figura no plano de aliñacións.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 6,64 M (S+2P+A).
4) Volume/Edificabilidade: 0,40 M2/M2.
5)Presuposto: 889.540 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 296/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a

data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

1.3. A D. MARCOS ANTONIO GONZÁLEZ MÍGUEZ, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Fixó, finca nº 442, p-2, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos
arquitectos D. Francisco Javier Fernández Echeverría e D. Pablo Castro Pais, debendo axustar
as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte da parcela.
- Respetará a franxa de protección fluvial existente en relación coa edificación sinalada no
plano de aliñacións.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 4,22 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,227 M2/M2.
5)Presuposto: 108.333,31 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 297/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.4. A D. JOSÉ M. NAVAZA DAFONTE, licenza para a construción dunha vivenda unifamiliar
en Quintans, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª. Mercedes
Rosón Varela, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución das obras.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias e compromiso de conexión coas infraestructuras.
-As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Instalará portas resistentes RF na sala de caldeiras e no acceso á vivenda dende o semisótano,
en cumprimento do regulamento CPI-96.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: B+1.
4) Volume/Edificabilidade: 0,17 M2/M2.
5)Presuposto: 149.690 euros.

6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 298/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.5. A D. SANTIAGO PEMÁN PÉREZ, en representación de YAÑEZ Y PEMÁN S.L, licenza para
construción de dúas vivendas unifamiliares en Fixó, finca nº 493, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Alvaro Marín Durán, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, retranqueando como mínimo 8 m. ó eixe da
pista lateral.
-Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada.
-Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución que ascende a
17.603,32 €.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 6,50 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,39 M2/M2.
5)Presuposto: 225.154,08 euros.
6) Arquitecto Técnico director: TORCUATO GÓMEZ GÓMEZ.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 299/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.6. A Dª. CARMEN CASTRO JAMARDO, licenza para a construción dunha vivenda unifamiliar
en Igrexa, paraxe “Freiria”, finca nº 371-3-Parcela 1, parroquia de Reis, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:

-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.

-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
- As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 4,28 M.(B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,21 M2/M2.
5)Presuposto: 96.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 300/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.7. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, licenza para a construción dunha vivenda unifamiliar
en Igrexa, paraxe “Freiria”, finca nº 371-3-Parcela 2, parroquia de Reis, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
- As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 4,36 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,11 M2/M2.
5)Presuposto: 96.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 301/05.

-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.8. A D. JOSÉ LEMA GRILLE, licenza para a construción dunha vivenda unifamiliar en Mazas,
finca nº 2225 (Parcela A), parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Donato Izquierdo López-Abente, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,60 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,237 M2/M2.
5)Presuposto: 162.300 euros.
6) Arquitecto Técnico director: FRANCISCO J. CANABAL PEÑALVER.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 302/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.9. A D. MANUEL GÓMEZ NOYA, licenza para a construción dunha vivenda unifamiliar en
Cobas, finca nº 662, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polos arquitectos D.
Francisco Javier Fenández Echeverría e D. Pablo Castro Pais, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.

-As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,02 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,23 M2/M2.
5)Presuposto: 103.196 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 303/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.10. A D. ANTONIO NOYA PUMAR, en representación de PROGAEYCO S.L., licenza para a
construción dunha vivenda unifamiliar en Torre (parcela 312-A), parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª. Mercedes Rosón Varela, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: B+A.
4) Volume/Edificabilidade: 0,23 M2/M2.
5)Presuposto: 103.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: FRANCISCO GONZÁLEZ VARELA.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 304/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a

colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.11. A D. ANTONIO NOYA PUMAR, en representación de PROGAEYCO S.L., licenza para a
construción dunha vivenda unifamiliar en Torre (parcela 312-B), parroquia de Cacheiras,
segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª. Mercedes Rosón Varela, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: B+A.
4) Volume/Edificabilidade: 0,23 M2/M2.
5)Presuposto: 103.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: FRANCISCO GONZÁLEZ VARELA.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 305/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.12. A Dª. SUSANA SEOANE VÁZQUEZ, licenza para a construción dunha vivenda unifamiliar
en Guldris, finca nº 1164 de Guldrís, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Alberto Iglesias Fungueiriño, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias do fronte da parcela, en unha distancia de 5,00
metros desde o eixe da pista pública.
-As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos

xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 4,20 M (B+B.C.).
4) Volume/Edificabilidade: 0,20 M2/M2.
5)Presuposto: 111.640 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 306/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.13. A D. FRANCISCO JAVIER TATO PAZOS, licenza para construción dun galpón de 30 m2,
en Outeiro, finca nº 355-2, parroquia de Oza, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e a distancia que sinale a Excma. Diputación para a
estrada CP- 8201.
-Altura máxima cornisa 2.30 m.
-Pedente máxima da cuberta 40 º.
-As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.14. A D. JUAN SUÁREZ OTERO, licenza para obras de construción dun galpón de usos
auxiliares da agricultura, de 20 m2, na finca situada en Insua, parroquia de Luou, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Tipolóxia, volume e materiais empregados congruente co entorno rural, empregando pedra ou
outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor

impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.15. A Dª. Mª ISABEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, licenza para obras de construción dun galpón
de usos auxiliares da agricultura, de 25 m2, na finca nº 462 (Pedriñas), situada en Feros,
parroquia de Cacheiras, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Tipoloxía, volume e materiais empregados congruente co entorno rural, empregando pedra ou
outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.16. A Dª. MARÍA DEL CARMEN GIL DOCAMPO, licenza para construción dun cerre de 110
metros lineales, na finca nº 538, situada en Casal de Reis, parroquia de Raris, debendo axustar
as obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo á mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.17. A D. MANUEL MIRÁS GÓMEZ, licenza para construción dun cerre de 179 metros lineais,
nas fincas nº 657 e 658, situadas en Iglesia, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, na zona sen
beirarrúas e deixando libre a zona da beirarrúa existente na principal, situando a base á mesma
cota da vía pública. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre na pista lateral.

-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Na zona clasificada como rústica, a altura máxima da parte cega do cerre non superará 1,50
metros de altura e o resto con celosía, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibíndo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.18. A D. FRANCISCO JAVIER DURO VIEIRO, licenza para construción dun cerre de 8 metros
lineais, na finca nº 3, situada en Constenla, parroquia de Cacheiras, debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:
-O cerre situarase no linde da súa propiedade e a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista
pública, situando a base do mesmo na cota do pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibíndo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.19. A D. JOSÉ M. RODRÍGUEZ LORENZO, licenza para construción dun cerre de 165 metros
lineais, na finca nº 814, situada en Folgueiras, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, e na liña
consolidada polo acordo cos propietarios nesa zona, situando a base do mesmo na cota do
pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibíndo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
- Contará coa autorización de Augas de Galicia.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.20. A PROMOCIONES CARREYMAR, S.L., licenza para obras de demolición de vivenda en
estado ruinoso en Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado polo
arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Respetaranse todas as condicións de seguridade e normativa vixente sobre demolicións.
-Non iniciará as obras ata a presentación de nomeamento de técnico director de execución
material da demolición das obras.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.21. A D. ABEL BENITO FERNANDEZ OTERO, licenza para obras de rehabilitación da capela
de Adrán, parroquia de Calo, segundo o proxecto técnico redactado polo arquitecto D. Javier
García Castelo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación.
-Executaranse de acordo co proxecto técnico presentado e segundo as condicións da
autorización previa da Consellería de Cultura.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.22. A D. MANUEL PAZ SEOANE, licenza para reforma e acondicionamento de local situado
en Igrexa, parroquia de Luou, para a actividade de “obradoiro de pan”, segundo proxecto
técnico redactado por D. Enrique Perol Rama, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento as condicións da Consellería de Medio Ambiente e cumprirá as medidas
correctoras do proxecto e da normativa sectorial vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.23. A D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en representación de MONTAJES FIVI S.L.,
licenza para legalización dun taller de fabricación de conductos de ventilación e aire
acondicionado, en Iglesia, parroquia de Reis, segundo proxecto técnico redactado por D.
Antonio Martínez Pais, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento as condicións da Consellería de Medio Ambiente, do 8.09.2005
(expediente núm. MA962A 2005/000780-1), debendo:
-Cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica, no seu
Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e nas
respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se poderá
inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea

comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor debidamente
autorizado en aplicación do establecido no Decreto 298/2001 (DOG do 5/01/2002).
-.Deberá dispoñer dun sistema que minimice a emisión de polvos á atmósfera.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.24. A D. GINES VIÚDEZ AGÜERA, licenza para obras de instalación de paneis fotovoltaicos
de conexión a rede de baixa tensión, de 10 KWp, na finca nº 557 de Olveira, parroquia de Reis,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-As obras respetaran as condicións de implantación a que se refiren os artigos 29.b) e 104 da
Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e Lei 15/2004.
-Os paneis situaranse na zona oeste da finca nº 557 e dentro da ordenanza de núcleo rural.
-Contará coa autorización da normativa sectorial aplicable.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.25. A JUAN SAMPEDRO S.L., licenza para obras de asfaltado de pista de 60 metros lineais
polo fronte da finca nº 669 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:
- Respetaranse as canalizacións existentes na zona e a rasante da pista.
-Executarase segundo as condicións da licenza concedida para a construción na finca nº 669.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.26. A D. JAIME FERNANDEZ SEOANE, licenza para segregación da finca nº 370 do plano
de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, situada en Raxó, segundo proxecto
redactado polo técnico D. Juan C. Vilariño Santos, debendo axustarse ás seguintes condicións:
-A segregación efectuarase pola liña divisoria entre clasificacións do solo de acordo co
proxecto presentado.
1.27. A D. MANUEL FERREIRO OTERO, licenza para segregación da finca nº 1.091-1-2, do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada en Ameneiro, segundo
proxecto redactado polo técnico D. Ramón Moreira García, debendo axustarse ás seguintes
condicións:
-A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
1.28. A D. MARCOS ANTONIO GONZALEZ MIGUEZ, licenza para segregación da finca nº 440
do plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, situada en Fixó, segundo proxecto
de segregación redactado polo técnico D. Enrique Perol Rama, debendo axustarse ás seguintes
condicións:

-A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, sendo as condicións de
edificabilidade, ocupación, cesións, etc, as que resulten das parcelas segregadas e da aplicación
das ordenanzas correspondentes.
1.29. A D. JUAN JOSÉ ALLER MOSQUERA, licenza para segregación da finca situada en Aido,
parroquia de Luou, segundo proxecto de segregación redactado polo técnico D. José Alberto
Iglesias Fungueiriño, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase pola liña divisoria entre as distintas clasificacións do solo de
acordo co proxecto presentado.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ MANUEL RIVAS FRAGA, con NIF:
78.792.026-Y (expte. 16/04), para licenza de apertura/instalación dun local xa existente
destinado a barnizado de madeira, en Fornelos, parroquia de Raris, e dada conta do dictame
ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, calificando
dita actividade como molesta e perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ MANUEL RIVAS FRAGA, a licenza provisional para
apertura/instalación dun local destinado a barnizado de madeira, condicionada a súa instalación
ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería
de Medio Ambiente do 9.09.2005 (expediente núm. MA962A 2005/000767-1):
-.Deberá contar cunha fosa séptica homologada.
-.Deberá solicitar autorización para a captación de auga perante o Organismo Autonomo Augas
de Galicia, sempre que a captación supere os 7.000 m3 anuais e se utilicen no propio predio,
segundo o establecido no texto refundido da Lei de Augas (B.O.E. nº 176, 24/07/2001).
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.A expulsión ó exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os viandantes.
-.Deberá solicitar a inscrición no Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de
Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos no caso de producir menos de 10 Tn
anuais de residuos perigosos, ou solicitar a autorización de productor de residuos perigosos en
caso de superar a antedita cantidade. Todo elo segundo o establecido no Decreto 298/2000,
polo que se regula a autorización e notificación de productor e xestor de residuos de Galicia e
se crea o Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 4,
5/01/2001).
-.Os envases adicados ó almacenamento de residuos perigosos e os seus peches deberán ser
resistentes e estar en bo estado, e contar cos dispositivos adecuados que garantan a no
existencia de fugas ou derrames sobre o chan, segundo o establecido no Real Decreto 833/88,
polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986 de residuos perigosos (BOE
nº 182, 30/07/88).
-.Os residuos perigosos deberán estar etiquetados segundo o establecido no Real Decreto
833/88, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986 de residuos
perigosos (BOE nº 182, 30/07/88).
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se

publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor debidamente
autorizado en aplicación do establecido no Decreto 298/2001 (DOG do 5/01/2002).
-.No caso de que o consumo de disolvente supere as 15 Toneladas ó ano, deberá cumprir o
R.D. 117/2003 de 31 de xaneiro sobre limitación de emisións de compostos orgánicos volátiles
debidos ó uso de disolventes; non poidendo comeza-lo exercicio da actividade ata que non sexa
concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de
comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable,
xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se
especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. MANUEL PAZ SEOANE, con NIF:
33.225.842-L (expte. 7/05), para licenza de apertura/instalación dun obrador de pan, en Iglesia,
parroquia de Luou, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MANUEL PAZ SEOANE, a licenza provisional para apertura/instalación dun
obrador de pan, segundo dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente do 8.09.2005
(expediente núm. MA962A 2005/000766-1); non poidendo comeza-lo exercicio da actividade
ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante
acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser
favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que
se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en
representación de MONTAJES FIVI S.L., con NIF: 33.223.830-P (expte. 8/05), para licenza de
apertura/instalación dun taller de fabricación de conductos de ventilación e aire acondicionado,
en Iglesia, parroquia de Reis, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente, calificando dita actividade como molesta; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ RAMÓN FIGUEROA GARCÍA, en representación de MONTAJES FIVI
S.L., a licenza provisional para apertura/instalación dun taller de fabricación de conductos de
ventilación e aire acondicionado, condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes
requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente do
8.09.2005 (expediente núm. MA962A 2005/000780-1):
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.

-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor debidamente
autorizado en aplicación do establecido no Decreto 298/2001 (DOG do 5/01/2002).
-.Deberá dispoñer dun sistema que minimice a emisión de polvos á atmósfera; non poidendo
comeza-lo exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que
será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste
concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das
obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta
licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.4.- Escrito de D. FERNANDO JORGE BALEIRON, NIF: 33.152.393-D (expte. 9/05), con
rexistro de entrada no Concello núm. 2.061, de data 29.04.2005, solicitando licenza de
apertura/instalación dun almacén de piensos e panadería.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 7.09.2005 e do
técnico municipal, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a instalación dun
almacén de piensos e panadería, que se pretende ubicar en Balcaide, parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
2.5.- Dada conta do escrito asinado por Dª. Rosa María Freiria García, en nome e representación
da sociedade RESTAURANTE XAMONERÍA A COVA, S.L., de data 22.09.2005, con rexistro de
entrada no Concello núm. 5.096, do 23.09.2005, no que solicita o cambio de titularidade do
establecemento dedicado a café-bar de categoría especial, situado en Ramallosa, nº 5, baixo,
parroquia de Luci, que viña sendo explotado por dita sociedade, segundo licenza de cambio de
titularidade núm. 7/97, que lle fora concedida pola Comisión de Goberno en sesión do
19.05.1997, pasando a nome de PARRILLADA PULPERIA A PEDRA S.C.; vistos os documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
2.6.- Dada conta do escrito asinado por Dª. Rosa María Freiria García, en nome e representación
da sociedade RESTAURANTE XAMONERÍA A COVA, S.L., de data 22.09.2005, con rexistro de
entrada no Concello núm. 5.095, do 23.09.2005, no que solicita o cambio de titularidade do
establecemento dedicado a restaurante, situado en Ramallosa, nº 5, baixo, parroquia de Luci,
que viña sendo explotado por dita sociedade, segundo licenza de apertura núm. 12/97, que lle
fora concedida pola Comisión de Goberno en sesión do 19.05.1997, pasando a nome de
PARRILLADA PULPERIA A PEDRA S.C.; vistos os documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.

O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
3º) NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE DO CONCELLO NA XUNTA DE
COMPENSACIÓN DO PLAN PARCIAL DO SECTOR SAUR-3 A RAMALLOSA-TEO.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Nomear ó Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo D. F. Manuel Parajó Liñares como
representante do Concello na Xunta de Compensación do Plan Parcial do Sector Saur-3 A
Ramallosa-Teo.
4º) REVOCACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 11.05.2005.
A Xunta de Goberno Local en sesión de data 11.05.2005 aprobou o proxecto básico e de
execución para a rehabilitación dun edificio de usos múltiples, asinado polos arquitectos Dª.
Ana I. Piñeiro Esperante e D. I. Soto González, cun presuposto de contrata de:161.368,76
euros, ive incluído. Posteriormenete foi necesario introducir cambios no proxecto para a
autorización previa das obras por parte da Consellería de Economía e Facenda ó abeiro do
disposto no Decreto 234/1998, do 30 de xullo, que as autorizou mediante resolución do 26 de
xullo de 2005 segundo o proxecto redactado por Dª. Ana I. Piñeiro Esperante e D. Ignacio Soto
González, cun presuposto de 135.603,99 euros.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Deixar sen efecto o acordo da Xunta de Goberno Local do 11.05.2005 posto que aquel
proxecto non foi autorizado pola Consellería.
2º) Adoptar o compromiso de consignar no presuposto de 2006 os fondos necesarios para a
execución do proxecto autorizado pola Consellería por importe de:135.603,99 euros nunha soa
fase, debendo introducirse polos arquitectos no proxecto autorizado os cambios que sexan
necesarios para a execución do mesmo nunha soa fase e non en dúas como estaba ata agora.
5º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
5.1. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de concelleiro-portavoz do
Grupo Municipal Socialista do Concello de Teo, de data 03.10.2005, con rexistro de entrada
número 5.747, de data 03.10.2005, no que solicita acceso á licenza municipal (se existira)
concedido á Empresa “R” para estender a liña de cable á Urbanización Parque Montouto,
acceso ó correspondente expediente desta obra, e, no caso de existir licenza aprobada ou
solicitada, coñecer a contía do aval depositado e/ou garantías previas polas obras a realizar.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito ó Concelleiro Delegado de Urbanismo para que xestione a consulta.
5.2. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de concelleiro-portavoz do
Grupo Municipal Socialista do Concello de Teo, de data 03.10.2005, con rexistro de entrada

número 5.748, de data 03.10.2005, no que solicita acceso á documentación existente no
concello sobre parcelas vendidas de San Sadurniño, investimentos en vivendas de protección
oficial dentro do Concello de Teo desde o ano 1.999 e investimentos realizados na
Urbanización San Sadurniño.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito ó Concelleiro Delegado de Urbanismo para que xestione a consulta.
5.3. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de concelleiro-portavoz do
Grupo Municipal Socialista do Concello de Teo, de data 03.10.2005, con rexistro de entrada
número 5.749, de data 03.10.2005, no que solicita acceso á solicitude do Concello de Teo a
Augas de Galicia para atravesar a rede de saneamento polo Río Tinto na zona de Riotinto no
tramo da estrada provincial Bertamiráns-A Ramallosa, e ó correspondente expediente desta
obra.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito ó Concelleiro de Obras, Sr. Castroagudín, para que xestione a consulta.
5.4. Escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, en calidade de concelleiro-portavoz do
Grupo Municipal Socialista do Concello de Teo, de data 03.10.2005, con rexistro de entrada
número 5.750, de data 03.10.2005, no que solicita acceso á solicitude do Concello de Teo a
Augas de Galicia para atravesar a rede de saneamento polo Río Tinto na zona de Vilaverde,
enlace entre o fondo da aldea ata o río(2ª fase), e ó correspondente expediente desta obra.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito ó Concelleiro de Obras, Sr. Castroagudín, para que xestione a consulta.
5.5. Escrito de Dª. Begoña Potí Vázquez, con D.N.I. 34.914.481, de data 20.09.2005, con
rexistro de entrada no Concello núm. 5091, do 23.09.2005, en calidade de Presidenta da
Comunidade de Veciños do edificio da Rúa Loureiro U-12-C dos Tilos, no que expón en
resumo que na parcela correspondente á unidade 12C hai un carballo que debido ó seu tamaño
causa problemas de atasco de canles de desaugue e privan de luminosidade natural e vistas ás
vivendas orientadas, e solicita a poda do dito carballo, así como de tres acacias situadas en
fronte do edificio.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Comunicar á interesada que o carballo é propiedade da comunidade de propietarios, polo
que será a comunidade a que terá que facer os traballos, e respecto ás acacias ó estar en terreo
público encargaráse a unha empresa a súa poda, baixo a dirección do Concelleiro de Medio
Ambiente, Sr. Cea.
5.6. Escrito de Dª. Mercedes Calvo Pallas, con D.N.I. 33.277.893-K e domicilio en Vilar de
Calo s/n-Calo, de data 08.09.05, con rexistro de entrada 4.674, de data 14.09.2005, no que
expón que o terreo cedido no seu día polo seu pai para a construción dunha beirarrúa, se atopa
actualmente ocupado por turismos e camións que obstaculizan a entrada da súa vivenda, e que
as augas se acumulan ó longo do terreo formando numerosos charcos residuais por non existir
unha adecuada canalización, polo que solicita a concesión dun vado e a construción da
beirarrúa e a correcta canalización de augas.

A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Comunicar á interesada que se estudiará a construcción da beirarrúa e canalización de auga,
para facer cando exista dotación presupostaria. Respecto do vado, pasar o expediente a informe
da policía local, para que logo de informado veña á Xunta de Goberno Local.
5.7. Escrito asinado por D. Jesús Cea Seoane, de data 21.09.05, en representación da
Agrupación Deportiva “El Correo Gallego”, no que informa da organización da 28ª edición da
Carreira Pedestre Popular de Santiago, que se celebrará o domingo 23 de outubro, e solicita,
que como tódolos anos, se lle conceda unha axuda económica de 360 euros para a axuda da
compra de trofeos e material deportivo.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder a axuda solicitada, por un importe total de 360 euros.
2º) Comunicar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
5.8. Escrito da empresa “Wimaxgal”, de data 19.09.2005, solitando a aceptación do presuposto
nº 15/000129, para a instalación dun sistema de megafonía no polideportivo de Calo, por
importe de 3.192,32 euros (IVE incluido).
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aprobar o presuposto referenciado, por un importe total de 3.192,32 euros.
2º) Pasar o presuposto ó Departamento de Deportes, para a compra do material.
5.9. Escrito de Dª. Pilar López Toimil, Directora da Escola Infantil Municipal de Calo, de data
20.09.2005, no que expón que, consonte á Orde de 16 de febreiro de 2004 da Consellería de
Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado, pola que se regula o procedemento de
adxudicación de prazas nos centros de atención á primeira infancia dependentes da Consellería,
se reserva o 5% das prazas de ingresos urxentes, e que quedan reservadas ditas prazas para o
presente curso.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Tomar coñecemento do escrito presentado, e pasar unha copia ó Departamento de Servizos
Sociais.
5.10. DEVOLUCIÓN DE FIANZA. Dada conta do escrito asinado por D. Jesús Castro Puente,
en representación da empresa “Transportes y Maquinaria C.P., S.L.”, con rexistro de entrada
número 5.066, de 23.09.2005, no que solicita que lle sexan devoltas as fianzas definitivas que
ten depositadas polos importes de 2.287,79 Euros e 2.339,25 Euros, para responder,
respectivamente, de posibles danos por mor das obras de: “Afirmado en Tarrío, Saneamento e
Abastecemento en A Pedra”, e “ Afirmado e acondicionamento de pistas en Luou, Recesende e
Pontevea”, e vistos os informes do director das obras Sr. enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez do 21.09.2005 e os informes favorables de Intervención, de data 26.09.2005, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:

1º) Autorizar a cancelación das fianzas definitivas constituidas por importe de 2.287,79 euros e
2.339,25 euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para que proceda á cancelación das fianzas.
5.11. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda
concederlle a axuda no fogar a Dª. Mª Dolores González Fraga, D.N.I. 33.187.042C, debendo
aportar a solicitante, segundo o baremo, a cantidade de 14,42 euros mensuais para o citado fin.
5.12. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Eva Mª Garabal Miguez, D.N.I.
33.288.760D, para o pago do comedor escolar da súa filla no colexio da Ramallosa.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
5.13. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Mª Carmen Rippe Moro, D.N.I.
45.952.840J, para o pago do comedor escolar da súa filla no colexio dos Tilos.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
5.14. Visto o escrito asinado por Dª. María del Pilar Mendoza Rey, DNI: 33.237.850, de data 4
de xullo de 2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 3601, do 27.07.2005, polo que en
esencia formula reclamación administrativa contra a resolución unilateral de contrato e
responsabilidade patrimonial polo funcionamento anormal da Administración, no que en
esencia expón que o contrato asinado con data 17.01.1985 coa interesada do servizo de limpeza
do Grupo Escolar de Ramallosa e Casa do Concello se establecía que obrigaría ás partes ata o
31 de decembro de 1985, entendéndose prorrogado por periodos anuais se non se denunciaba a
súa rescisión por calquera das partes con tres meses de antelación o seu vencimento, contrato
que foi prorrogándose anualmente e revalorizándose, e que o día 27 de maio se lle notificou
que sería outra empresa a que realizaría o servizo, polo que o non terse cumprido o preaviso de
tres meses supón un grave prexuízo para a interesada, polo que solicita que se lle indemnice os
danos e prexuízos causados alomenos en medio ano dos servizos contratados.
Resultando que o Concello mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 14.06.2004
adoptou o acordo de iniciar o expediente de contratación de limpeza do Colexio da Ramallosa,
Casa do Concello con anexos, Local Sociocultural con anexos, Xulgado de Paz e Policía.
Resultando que con data 14.07.2004 deuselle traslado de escrito do concello con rexistro de
saída núm. 1507, do 14.07.2004, comunicado con acuse de recibo asinado pola interesada con
data 15.07.2004, polo que se lle comunicaba que como consecuencia das novas necesidades
surxidas ía procederse a realizar unha nova contratación do servizo de limpeza e se lle daba o

trámite de audiencia para que presentara os documentos e xustificacións que estimase
pertinentes.
Resultando que a interesada non presentou escrito algún, nin copia de contrato algún, e
realizada a nova licitación do contrato do servizo de limpeza mediante concurso publicado no
BOP do 23.02.2005 e no DOG do 10.03.2005, non téndose presentado á interesada á licitación,
que foi adxudicada a unha nova empresa mediante acordo da Xunta de Goberno Local do 18 de
abril de 2005, polo que a mesma iniciou o servizo con data 1 de xuño, comunicándoselle á
interesada que debía cesar o 31 de maio.
Resultando que a interesada seguiu prestando o servizo ata o inicio do novo contrato por mor
de interese público, polo grave problema sanitario de falta de hixiene que podía plantexarse.
Considerando que non existe no concello o contrato que sinala a interesada tal e como se lle
comunicou no trámite de audiencia e que a mesma tampouco achegou en ningún momento, nin
tan sequera neste trámite de audiencia previo.
Considerando que o contrato de servizo de limpeza é un contrato de servizos que ten unha
duración de dous anos, con posibles prórrogas mediante acordo expreso doutros dous anos
sendo o máximo legal o prazo de catro anos, segundo o art. 198 do RDL 2/2000, do 16 de
xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas,
polo que resulta evidente que o suposto contrato atopábase nunha situación irregular, que este
concello pretendeu solventar realizando unha nova licitación.
Considerando que a interesada estaba a prestar un servizo de forma irregular posto que non é
posible legalmente prorrogar tácitamente un contrato de servizos.
Considerando que a interesada exercita dúas accións nun só escrito, unha de reclamación
contractual e outra de reclamación extracontractual, mesturando distintos conceptos e accións.
Considerando que para que proceda o dereito á indemnización son requisitos necesarios: a) A
realidade obxectiva do dano producido que debe ser evaluado economicamente e
individualizado en relación cunha persoa; b) que a persona que sufra o dano non deba estar
xuridicamente obrigada a soportalo e que a lesión sexa imputable á Administración a
consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos; c) que exista
relación da causalidade entre o dano e o funcionamento do servizo público, sexa esta normal ou
anormal, en relación directa, inmediata e exclusiva de causa ou efecto, sen intervención de
circunstancias extranas que poideran alterar o nexo causal, esixíndose que o nexo causal sexa
directo, inmediato e exclusivo o cal supón desestimar sistematicamente todas as pretensións de
indemnización cando interfere naquel, dalgunha maneira a culpa do interesado, e ausencia de
forza maior.
Agora ben para o nacemento da responsabilidade obxectiva da Administración é necesaria a
concurrencia dos elementos precisos que configuran o seu nacemento e que teñen que ser
probados por quen os alega.
Resultando que pola interesada non se acredita o dano efectivo e non se evalua
economicamente e que tiña desde fai tempo coñecemento das actuacións tendentes á
regularización do servizo de limpeza, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Desestimar o escrito da interesada polos motivos anteriormente especificados.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
6º) APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.

6.1. Vista a certificación de obras núm.2 e liquidación da obra de: Urbanización en Fontenlo
(Teo), asinada polo contratista D. Jesús Castro Puente, en representación de Transportes y
Maquinaria C.P. S.L. e polo director técnico das obras Sr. enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez, de data 16.09.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 5068, do 23.09.2005,
acompañada da factura núm. 24/05C, do 20.09.2005, e visto o informe de fiscalización de
Intervención do 23.09.2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar a certificación número 2 e liquidación da obra referenciada, asinada polo
contratista Transportes y Maquinaria C.P. S.L., con CIF: B-36.193.605 e polo director técnico
das obras, por importe de: 23.092,19 euros. Factura núm.24/05C, do 20.09.2005, importe:
23.092,19 euros, autorizando o endoso do cal figura toma de razón por Intervención.
2º) Aprobar a acta de recepción das obras realizada con data 16.09.2005 comezando o prazo de
garantía dun ano.
3º) Que se remita á Excmª. Deputación para que transfira ó Concello o importe que lle
corresponde na distribución do financiamento.
6.2. Dada conta da necesidade de xustificación da subvención concedida a este Concello ó
abeiro da Orde do 14 de abril de 2003, pola que se anuncian axudas económicas destinadas a
subvencionar a realización de obras de adaptación, mellora e equipamento das sedes das
entidades locais de Galicia, e dada conta da certificación de obras correspondente á anualidade
de 2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aprobar a certificación de obras 1 relativa ás obras de: Ampliación e reforma da Casa
Consistorial, polo importe de:37.500 euros, asinada polo arquitecto director das obras Dª.
Mercedes Rosón Varela e polo contratista Obras y Viales de Galicia SL-Kotlas S.L.UTE.
2º) Que se xunte a devandita certificación ó expediente de xustificación de gastos da
anualidade de 2005 da subvención referenciada.
7º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aceptar as seguintes subvencións:
A-. Da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de programas de apoio ó
deporte dirixido a concellos para actividades e investimentos 2005:
1-. Campaña deportiva. Importe da subvención: 4.972,80 euros. Orzamento que se ha
xustificar: 4.972,80 euros.
2-. Trofeos de fútbol. Importe da subvención: 2.998,60 euros. Orzamento que se ha xustificar:
3.527,76 euros.
3-. Material deportivo. Importe da subvención:8.302,79 euros. Orzamento que se ha xustificar:
8.302,79 euros.
4-. Festas do Concello. Importe da subvención:2.996,79 euros. Orzamento que se ha
xustificar:2.996,79 euros.
5-. Campamento de verán. Importe da subvención:1.999,92 euros. Orzamento que se ha
xustificar: 1.999,92 euros.
6-. Gradas centro sociocultural 2ª fase. Importe da subvención:1.996,56 euros. Orzamento que
se ha xustificar: 1.996,56 euros.

B-. Da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de programas dirixidos a
concellos para actividades e investimentos de promoción económica 2005:
1-. Saneamento en Vilanova. Importe da subvención: 6.000 euros. Orzamento que se ha
xustificar:6.000 euros.
2-. 3ª fase Carnet único (equipamento). Importe da subvención:4.997,86 euros. Orzamento que
se ha xustificar:4.997,86 euros.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as catorce
horas e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde.
O Secretario.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 24 DE OUTUBRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 11
horas do día 24 de outubro de 2005, reuníronse en primeira convocatoria os señores
concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U.
Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da data
para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Juan B. Aller Suárez, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Antonio Castroagudín
Valladares e D. Manuel Mata Iglesias.
Non asiste: D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario acctal: D. Luis Nieto Lago.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde
do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO
01.09.2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda prestar aprobación ó mesmo sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A D. JUAN JOSÉ ALLER MOSQUERA, licenza para a construcción dunha vivenda
unifamiliar en Aido, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Alberto Iglesias Fungueiriño, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do
contorno.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.

Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 3,55 M.
4) Volume/Edificabilidade: CUMPRE.
5)Presuposto: 107.400 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 324/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
2.2. A D. JOSÉ DUARTE IGNACIO, licenza para a construcción dunha vivenda unifamiliar en
Ramallosa parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Francisco Javier
Fernandez Echeverria, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do
contorno.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 7,00 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,07 M2/M2.
5)Presuposto: 96.308 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 325/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.

2.3. A D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, licenza para a construcción dunha vivenda
unifamiliar en Ramallosa parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Francisco Javier Fernandez Echeverria, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do
contorno.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 7,00 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,11 M2/M2.
5)Presuposto: 96.308 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 326/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
2.4. A D. SANTIAGO MARTÍNEZ CARBALLAL, licenza para a construcción dunha vivenda
unifamiliar en Sollans, finca nº 2518, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos
arquitectos D. Angel Cid Carballo, D. José G. Santos Ogando e D. José A. Parga García,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: B+1.
4) Volume/Edificabilidade: 0,25 M2/M2.
5)Presuposto: 91.667,81 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.

9) Número de expediente: 327/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
2.5. A D. BERNARDINO FERNANDEZ GUERRA, licenza para modificación dunha vivenda
unifamiliar en Reboredo-Bamonde, concedida en data 22.12.04, expte. nº 315/04, que afecta
as condicións de deseño e da finca segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio
Sabucedo Costa, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
- As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do
contorno.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e
172 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: B+1.
4) Volume/Edificabilidade: 0,2515 M2/M2.
5)Presuposto: 70.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: ---.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 328/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
2.6. A Dª. VANESSA PAZOS CANICOBA, licenza para acondicionamento de local para o
establecemento dunha perruquería, en Ribas, finca nº 114-B, parroquia de Oza, segundo
proxecto técnico redactado por D. Julio Vázquez Suárez, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento as condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente
para o expediente núm. MA962A 2005/000900-1, de data 14.10.2005, referente a captación
de augas e eliminación de residuos.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.7. A D. JAVIER RODRIGUEZ VAZQUEZ, licenza para obras de construcción dun galpón de
usos auxiliares da agrícultura, de 17,5 m2, na finca nº 1532, situada en a A Pedreira, parroquia
de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 5 m a lindeiros e 8 m o eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-Tipolóxia, volumen e materiais empregados congruente co entorno rural, empregando pedra
ou outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que
menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que
favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A construcción cumprirá as condicións xenéricas do artigo 42 e 44 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.8. A D. FERNANDO RODRIGUEZ GALLEGO, licenza para construcción dun cerre de 85
metros lineales, na fincas nº 12, situadas en Coto, parroquia de Bamonde, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m o eixe da pista pública, situando a base do
mesmo na cota do pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A
parte cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo
superar 1,30 metros no punto mais alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha
altura máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
- Na zona de solo non urbanizable (rústico) a altura máxima da parte cega non superará a
altura máxima de 1,50 metros, e o resto con reixa, celosía, etc.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.9. A D. JESÚS BLANCO MIRÁS, licenza para construcción dun cerre de 25 metros lineales,
na finca situada en Guldris, segundo plano de situación que acompaña, parroquia de
Cacheiras, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m o eixe da pista pública, situando a base do
mesmo na cota do pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A
parte cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo

superar 1,30 metros no punto mais alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha
altura máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.10. A D. JUAN CARLOS LOUREDA SUÁREZ, licenza para obras de pintura de fachadas de
edificio, na edificación situada en Galanas, lindante coa estrada nacional N-550, na parroquia
de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectaran a estructura e
instalacións da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da lei 9/2002, de ordenación urbanistica e protección do
medio rural de galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Cumprirá toda-las condicións de seguridade durante a execución das obras, dando estricto
cumprimento da normativa vixente.
-As obras serán as mínimas para ornato e conservación do inmoble.
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial aplicable.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.11. A D. DANIEL ANTONIO PERNAS RODRIGUEZ, licenza para segregación da finca nº
434-1 e 433 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Reis, situadas en Pontevea,
segundo proxecto de segregación redactado polo técnico D. Juan Manuel Reyes Salgado,
debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
2.12. A LÓPEZ, LIÑEIRAS Y GONZÁLEZ C.B (Cominidade de bens), licenza para modificala
segregación nº 476 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Luou, situada en
Insua, segundo proxecto de segregación redactado polo técnico D. Arturo Rodriguez
Vilanova, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. VANESSA PAZOS CANICOBA, con NIF:
44.834.648-N (expte. 2/05), para licenza de apertura/instalación dunha perruquería, en Ribas,
finca nº 114-B, parroquia de Oza, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente, calificando dita actividade como molesta; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. VANESSA PAZOS CANICOBA, a licenza provisional para
apertura/instalación dunha perruquería, condicionada a súa instalación ó cumprimento dos
seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio
Ambiente do 14.10.2005 (expediente núm. MA962A 2005/000900-1):

-Deberá solicitar autorización para a captación de auga perante o Organismo Autónomo
Augas de Galicia, sempre que a captación supere os 7.000 m3 anuais e se utilicen no propio
predio, segundo o establecido no texto refundido da Lei de Augas (B.O.E. nº 176,
24/07/2001).
-Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a
recollida selectiva de lixo.
-Deberá dispoñer dun número de contenedores de capacidade suficiente para garantir a
adecuada xestión dos residuos producidos pola actividade; non poidendo comeza-lo exercicio
da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable
que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal
deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou
instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.
4.1. Vista a certificación de obras núm. única da obra de: Abastecemento e Saneamento en
Areeira (Calo), asinada polo contratista Manuel Sobredo S.L. e polo director técnico das
obras Sr. enxeñeiro D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, de data 14.09.2005, con rexistro de
entrada no Concello núm. 6019, do 19.10.2005, acompañada da factura núm. 51, do
01.10.2005, e da acta de recepción das obras realizada con data 15.09.2005 e visto o informe
de fiscalización de Intervención do 20.10.2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar a certificación número única da obra referenciada, por importe de: 56.764,31
euros. Factura núm.51, do 01.10.2005, importe: 56.764,31 euros.
2º) Aprobar a recepción das obras realizada con data 15.09.2005 comezando a partir desa data
o prazo dun ano de garantía.
3º) Remitir a certificación á Excmª. Deputación da Coruña.
4.2. Vista a certificación de obras núm. única da obra de: Plan de Aforro Enerxético 2005 en
Santa Eufemia-Oza, Eio dos Ferreiros-Oza, San Miguel-Rarís e Monte Cacheiras, asinada
polo contratista Manuel Fernández Fuentes e polo director técnico das obras Sr. Enxeñeiro D.
Gilberto Rodríguez Rodríguez, de data 15.09.2005, con rexistro de entrada no Concello núm.
5744, do 03.10.2005, acompañada da factura núm. 1273, do 15.09.2005, e da acta de
recepción das obras realizada con data 16.09.2005 e visto o informe de fiscvalización de
Intervención do 14.10.2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar a certificación número única da obra referenciada, por importe de:60.063,50
euros. Factura num.1273, do 15.09.2005, importe:60.063,50 euros.
2º) Aprobar a recepción das obras realizada con data 16.09.2005 comezando a partir desa data
o prazo dun ano de garantía.
3º) Remitir a certificación á Xunta de Galicia.
4.3. Vista a certificación de obras núm.1 e liquidación da obra de: Acondicionamento do
entorno do camiño portugués en Rúa Francos, asinada polo contratista Excavaciones Ovidio
S.L. e polo director técnico das obras Srª. arquitecto Dª. Mercedes Rosón Varela, de data
13.10.2005, con rexistro de entrada no Concello núm.5956, do 14.10.2005, acompañada da

factura núm.1062005, do 14.10.2005,e da acta de recepción das obras, e visto o informe de
fiscalización de Intervención do 14.10.2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar a certificación 1 e liquidación da obra referenciada, por importe de:43.746,53
euros. Factura núm.1062005, do 14.10.2005, importe:43.746,53 euros.
2º) Aprobar a recepción das obras realizada con data 14.10.2005 comezando a partir desa data
o prazo de garantía dun ano.
3º) Remitir a certificación á Fundación Comarcal de Santiago.
5º) RATIFICACIÓN DE ADDENDA A CONVENIO DE COOPERACIÓN.
Dada conta da Addenda ó convenio de cooperación entre a Consellería de Asuntos Sociais,
Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia e o Concello de Teo relativo á reforma de
vivenda para aloxamento alternativo e centros sociais de Oza e Rarís, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Ratificar a addenda referenciada.
6º)
RATIFICACIÓN
DE
CONVENIO
ENTRE
A
ASOCIACIÓN
DE
DESENVOLVEMENTO RURAL SAR-ULLA E O CONCELLO DE TEO RELATIVO Á
ACHEGA DE FONDOS PARA O PROGRAMA PRODER II.
Dada conta do convenio entre a Asociación de Desenvolvemento Rural Sar-Ulla e este
Concello relativo a achega de fondos para o programa Proder II, de data 28 de setembro de
2005, polo que en resumo se procede a establecer as dotacións financieras deste Concello
polo importe total de 126.751,65 euros, distribuida nas anualidades 2006, 2007 e 2008, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Ratificar o convenio referenciado.
7º) RATIFICACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A PREPARACIÓN
PRÁCTICA DOS ALUMNOS DA ESCOLA DE PRÁCTICA XURÍDICA.
Dada conta do convenio de colaboración entre a Escola de Práctica Xurídica da Universidade
e dos Ilustres Colexios de Avogadose de Procuradores de Santiago e a Concellería de
Urbanismo do Concello de Teo para a preparación práctica dos alumnos da Escola de Práctica
Xurídica, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Ratificar o convenio referenciado.
8º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
8.1. Dada conta do escrito de Dª. Irene Lamela Camaño, de data 19.10.2005, en calidade de
representante comercial do diario “Galicia Hoxe”, pertencente ó Grupo Correo Gallego, no
que expón que ese diario vai elaborar un monográfico (“Outono Cultural Galego”) no que se
recollerán as actividades culturais que organice cada concello.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Contratar ¼ de páxina sobre o Concello de Teo, por un importe total de 110 euros.
2º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
8.2. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais

documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª. Mª del Pilar Gato Otero,
DNI. 33.263.054V, posto que segundo o informe do 12.07.2005 do Equipo de Valoración de
Minusvalideces da Delegación Provincial da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, a
interesada presenta dificultades graves de mobilidade que lle impiden a utilización do
transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
8.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.-Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Carmen Paramós Veiga, para o pago
do comedor escolar da súa filla no colexio dos Tilos.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
8.4. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda concederlle a axuda no fogar a Dª Jesusa Mouriño Sánchez, D.N.I. nº:
33.072.417G, debendo aportar a solicitante a cantidade mensual de 14,42 Euros para o citado
fin.
8.5. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Fernando Vicente
Mosteiro, con D.N.I. 33.283.586X, en representación de “Promociones Cavydo 2001 S.L.”,
con rexistro de entrada número 5.463, de 28.09.2005, no que solicita que lle sexa devolta a
fianza que ten depositada polo importe de 13.760,77 Euros, para responder de posibles danos
por mor das obras de: construcción dun edificio de 14 vivendas en Montouto, parroquia de
Cacheiras, e visto o informe do Sr. Concelleiro Castroagudín Valladares do 18.10.2005 no
que se sinala que comprobado o perfecto estado de reposición da obra, e o informe favorable
de Intervención, de data 18.10.2005, de que pode procederse á devolución solicitada, a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 13.760,77 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
8.6. Vista a solicitude formulada por D. Jorge Mínguez Valladares, con N.I.F. 39.692.182R,
actuando en representación da empresa “RESIDENCIAL VALLE DE RAMALLOSA, S.L.”,
con C.I.F. B-43783059, para que se proceda á aprobación da constitución da Xunta de
Compensación e posterior elevación á Dirección Xeral de Urbanismo ós efectos da súa
inscrición no Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, a Xunta de Goberno, por
unanimidade dos cinco membros presentes, sendo seis o seu número legal, adopta os
seguintes acordos:

1º) Aprobar a constitución da Xunta de Compensación do Plan Parcial do sector SAUR-3 A
Ramallosa-Teo, segundo consta en acta de reunión da Asemblea Xeral celebrada na Notaría
de D. Francisco León Gómez, de Padrón(A Coruña), o día 6 de outubro de 2005.
2º) Dar traslado deste acordo á Dirección Xeral de Urbanismo da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transporte, ós efectos de que se inscriba a estaXunta de
Compensación no Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
9º) APROBACIÓN DE CONTRATO MENOR DE SUBMINISTRO.
Vista a proposta da Alcaldía referente á adquisición de material deportivo, ó abeiro da “Orde
de 27 de abril de 2005, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de
subvencións a concellos de ata vinte mil habitantes para a realización de obras de
construcción, mellora, acondicionamento e reforma de instalacións deportivas e para a
adquisición de equipamentos deportivos”, debendo xustificarse un investimento de 10.883,00
euros, a Xunta de Goberno Local adopata os seguintes acordos:
1º) Adxudicar á empresa “Deportes CanedaS.L.”, con C.I.F. B15925126, de Santiago de
Compostela, o contrato para o subministro do equipamento deportivo que se indica, polo
prezo de dez mil oitocentos oitenta e tres euros(10.883,00Euros), IVE incluido:
- 1 xogo de porterías Fútbol Sala.
- 1 xogo canastas Basket trasladables, de aro e taboleiro de metacrilato.
- 1 xogo rede tenis con postes, trasladable.
- 1 xogo porterías jockey metálicas e trasladables.
- 4 mesas ping-pong antivandálicas.
2º) Notificar á empresa este acordo para que proceda ó subministro do material, que deberá
ser recibido e comprobado polo departamento de deportes do concello e, de seguido proceder
á xustificación da subvención outorgada.
10º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE ASESORÍA
XURÍDICA E DEFENSA DO CONCELLO EN VÍA CONTENCIOSOADMINISTRATIVA.- Visto o expediente incoado para a contratación do Servizo de
Asesoría Xurídica e Defensa da Corporación, e vistos os informes xurídico e de Intervención,
a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes, sendo seis o seu
número legal, adopta os seguintes acordos:
Primeiro) Aprobar o Prego de Cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións
técnicas para a contratación do devandito servizo, mediante o procedemento Negociado sen
Publicidade, segundo se trascribe:
____________________________
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁ A ADXUDICACIÓN MEDIANTE
PROCEDIMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DO CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A
ASESORÍA XURÍDICA DO CONCELLO DE TEO.

1.-Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a asesoría xurídica do Concello de Teo, en calquera dos
seus departamentos municipais e na defensa en todos aqueles procesos xudiciais que se
tramiten contra o Concello ou que este promova ante os xulgados e tribunais do contencioso
administrativo.

2.Prazo do contrato.
O prazo do contrato é dun ano a contar desde a súa formalización, podendo prorrogarse polas
partes por períodos anuais ata un máximo de catro, de acordo co disposto no art.198 do Real
Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
contratos das Administracións Públicas.
3.-Orzamento máximo de licitación.
O orzamento máximo anual autorizado para esta contratación é de 18.000,00 €, IVE incluído,
que serán con cargo ás partidas orzamentarias 0.121.22706 e 0.121.22603 do orzamento xeral
desta Administración. O prezo do contrato será o que resulte da adxudicación do mesmo.
4.-Procedemento e forma de adxudicación.
O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade, en virtude do
sinalado no articulo 210 h) do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de contratos das Administracións Públicas.
A estes efectos, o órgano de contratación solicitará a oferta, polo menos , de tres empresas
capacitadas.
5.-Capacidade para contratar.
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes autorizados, as persoas físicas ou
xurídicas que non se atopen incluídas en ningunha das prohibicións para contratar e
incompatibilidades a que se refire o artigo 20 do citado Real Decreto Lexislativo 2/2000.
A persoa física deberá ser avogado en exercicio. No caso de persoas xurídicas, no seu cadro
de persoal deberá figurar polo menos un avogado en exercicio.
6.-Lugar e prazo de presentación de ofertas.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse en tres sobres pechados no
lugar que se indica no epígrafe 5 de cadro de características, en horario de 9 a 14 horas,
dentro do prazo sinalado no epígrafe 6 do mesmo.
7.-Proposicións: documentación a presentar polos licitadores.
SOBRE A: "OFERTA ECONÓMICA", axustada ó modelo que figura como anexo II.
No anverso do sobre figurará a mención "PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA A
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMENTO NEGOCIADO DA ASISTENCIA
TÉCNICA PARA A REPRESENTACIÓN E DEFENSA XURÍDICA DO CONCELLO DE
TEO NA ORDE XURISDICIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA", presentada por
(nome ou denominación, domicilio e teléfono).
SOBRE B: "DOCUMENTACIÓN XERAL" (personalidade xurídica, representación e outros
xustificantes).
No anverso do sobre figurase a mención "DOCUMENTACIÓN XERAL PARA A
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DA ASISTENCIA
TÉCNICA PARA A REPRESENTACIÓN E DEFENSA XURÍDICA DO CONCELLO DE
TEO NA ORDE XURISDICIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA", presentada por
(nome ou denominación, domicilio e teléfono).
Documentación a presentar:

A.) Documento acreditativo da capacidade das empresas.
A.1.-Persoas físicas: Fotocopia do DNI e NIF debidamente compulsadas.
A.2- Persoas xurídicas:
*Escrituras de constitución e modificación, no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil,
cando este requirimento fose esixible. Se non o fose, a acreditación da capacidade de obrar
realizarase mediante a escritura ou documento de constitución, modificación, estatutos ou
acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no
seu caso, no correspondente rexistro oficial.
*Fotocopia do Cartón de Código de Identificación Fiscal (CIF), debidamente compulsada.
B) Poder e bastanteo.
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica,
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome
actuará ante a Administración contratante.
Os poderes a que se refire este apartado deberán bastantearse previamente pola Secretaría
Xeral da Corporación ou funcionario habilitado.
Acompañarase fotocopia compulsada do DNI do apoderado ou apoderados.
C) Declaración responsable do licitador facendo constar que non se atopa incurso en
ningunha das prohibicións para contratar conforme ao previsto nos artigos 15 ó 20 do Real
Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de
contratos das Administracións Públicas.
D) Alta no IAE (Imposto de Actividades económicas).
Fotocopia compulsada do alta do IAE, con indicación do epígrafe ou epígrafes
correspondentes.
E) Certificación acreditativa de se atopar ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias
coa Facenda Estatal, nos termos estabelecidos no Real Decreto Lexislativo 2/2000 de 16 de
xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das Administracións Públicas.
F) Certificación acreditativa de se atopar ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias co
Concello de Teo, de acordo co establecido no Real Decreto Lexislativo 2/2000 de 16 de xuño,
polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das Administracións Públicas.
SOBRE C: "REFERENCIAS TÉCNICAS"
No anverso do sobre figurará a mención "REFERENCIAS TÉCNICAS PARA A
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DA ASISTENCIA
TÉCNICA PARA A REPRESENTACIÓN E DEFENSA XURÍDICA DO CONCELLO DE
TEO NA ORDE XURISDICIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA" (nome ou
denominación social, domicilio e teléfono). Conterá a seguinte documentación:
1.-Documentos xustificativos dos méritos profesionais do licitador, acompañados dunha
memoria na que se faga constar os traballos a realizar, así como todo o que se considere
relevante.

2.-As titulacións académicas e profesionais do licitador, acompañadas dun Curriculum Vitae.
3.-Unha relación dos principais servizos e traballos prestados nos últimos tres anos,
relacionados coa administración pública e en especial co ámbito da administración local.
Serán criterios para a adxudicación os seguintes:
1.-Memoria dos traballos a realizar: De 0 a 4 puntos
2.-Méritos profesionais e académicos do licitador: De 0 a 3 puntos.
3.-Prezo: De 0 a 3 puntos
Puntuación máxima: 10 puntos.
8.-Garantía provisional
De conformidade co disposto no articulo 35 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, os
licitadores quedan dispensados de constitución de garantía provisional.
9.- Documentos.Orixinais e copias.
Os documentos que acompañen ás proposicións deberán ser orixinais. Non obstante,
admitiranse fotocopias debidamente compulsadas.
10.-Apertura de plicas e adxudicación.
A apertura de plicas realizarase polo órgano de contratación, que procederá á cualificación
dos documentos presentados en tempo e forma, no terceiro día hábil seguinte ó de remate de
presentación de ofertas. De coincidir en sábado trasladarase ó primeiro día hábil seguinte. Se
o órgano de contratación observase defectos materiais na documentación presentada poderá
conceder ata tres días para a emenda dos erros, así mesmo, se o considera oportuno, solicitará
os informes técnicos que estime pertinentes, emitidos estes, e á vista de todo o actuado,
procederase á adxudicación do contrato.
O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposta
máis vantaxosa, sen atender necesariamente ó valor económico da mesma ou declaralo
deserto.
11.Garantía definitiva.
O adxudicatario queda dispensado da constitución da garantía definitiva, de conformidade co
artigo 37 do Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño.
12.Formalización do contrato.
O contrato formalizarase en documento administrativo na data que sinale a Administración, e
en unidade de acto, dentro do prazo dos trinta días naturais a contar dende o seguinte ó da
notificación da adxudicación.
Non obstante, o contrato formalizarase en escritura pública cando así o solicite o contratista,
sendo á súa costa os gastos derivados do seu outorgamento.
Se por causa imputable ó adxudicatario non puidese formalizarse o contrato dentro do prazo
fixado pola Administración, esta poderá acordar a resolución do mesmo, previa audiencia do
interesado. Como consecuencia desta resolución procederá a reclamación da indemnización
dos danos e prexuízos ocasionados.
13.Gastos de anuncios e tributos.

O adxudicatario verase obrigado a aboar os tributos que pesen sobre o contrato ou no seu
caso, sobre o obxecto do contrato.
14.Pagos.
O pago realizarase por meses vencidos, na cantidade que resulte de ratear o orzamento de
adxudicación entre os meses de execución do contrato, tras a presentación e aprobación da
correspondente factura, pagadeira dentro dos cinco primeiros días do mes correspondente.
15.-Dereitos do contratista.
a) Dereito ó aboamento do prezo do contrato executado segundo as cláusulas do presente
prego dentro do termino máximo de dous meses a contar desde a entrada no Rexistro Xeral,
dos documentos que acrediten a realización do servizo contratado.
b) Dereito a cobrar o interese legal do diñeiro, incrementado en 1,5 puntos sobre as
cantidades, se o Concello demorase o pago do prezo, a partir do cumprimento do citado prazo
de dous meses.
c) Dereito á suspensión de cumprimento do contrato no suposto de que a demora fose
superior a catro meses, debendo comunicar ó Concello cun mes de antelación tal
circunstancia, a efectos de recoñecemento dos dereitos que puidesen derivarse desta
suspensión, nos termos estabelecidos no Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño,
polo que, se aproba o texto refundido da Lei de contratos das Administracións Públicas
d) Dereito a resolver o contrato e ó resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso
se lle orixinen se a demora do Concello fose superior a oito meses.
e) Dereito a transmitir os dereitos de cobro nos termos estabelecidos no artigo 100 do Real
Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se proba o texto refundido da Lei de
contratos das Administracións Publicas.
16.Prazo de garantía.
Neste contrato non se esixirá período de garantía en razón da natureza do seu obxecto, tal e
como dispón o art. 110.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de contratos das Administracións Públicas.
18.-Réxime Xurídico, prerrogativas da Administración e xurisdición competente.
1.-O contrato terá carácter administrativo e rexerase polo Decreto Lexislativo 2/2000, e polas
demais disposicións aplicables en Galicia en materia de contratación administrativa.
2.-Con suxeición ao Decreto Lexislativo 2/2000, o órgano de contratación ostenta a
prerrogativa de interpretar o contrato obxecto do prego, e resolver as dúbidas que puidesen
presentar o seu incumprimento. Igualmente poderá modificar, por razóns de interese público,
o contrato e lembrar a resolución e determinar os efectos desta. Os acordos correspondentes
porán fin á vía administrativa e serán inmediatamente executivos.
3.-Contra todos os actos que poñan fin á vía administrativa poderá inducirse recurso
potestativo de reposición ou ben directamente recurso contencioso-administrativo nos termos
que estabelece a Lei 30/92 do Réxime Xurídico das Administracións Publicas e do
Procedemento Administrativo Común, modificado pola lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e na Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Teo, a 19 de outubro de 2005
O ALCALDE,
-Armando U. Blanco MartínezANEXO I
PRESCRICIÓNS TÉCNICAS

1.-É obxecto do presente contrato:
A representación e defensa xurídica en todos aqueles procesos xudiciais que se tramiten
contra o Concello de Teo ou que este promova en calquera dos seus departamentos
municipais, ante os Xulgados e Tribunais do contencioso-administrativo, de Santiago, A
Coruña e Madrid.
2.-Establécese como prazo do presente contrato o dun ano a contar desde a súa formalización,
podendo prorrogarse polas partes por outro ano, de acordo co disposto no art.198 do Real
Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
contratos das Administracións Públicas.
3.-A asistencia a que se refire o presente contrato efectuarase un día por semana durante a
vixencia do contrato, co fin de informar á Alcaldía-Presidencia sobre o estado de cada
proceso xudicial, así como ao Departamento Municipal do que se orixine cada asunto.
O contratista deberá velar polos dereitos e intereses xurídicos que este Concello reclame,
derivados do normal da súa actividade. En canto ás características e cometidos do contrato de
asistencia, será prestado en exclusiva polo contratista, mantendo o debido segredo profesional
inherente á profesión.
O contratista responsabilizarase do cumprimento de todas as normas que competan, así como
das que se negociasen no futuro e observará todo o disposto na lexislación aplicable na
actividade que exerce, estando por tanto provisto de todas as autorizacións, licenzas e altas
que sexan necesarias.
4.-O Concello subministrara ó contratista a documentación e información necesaria para o
correcto cumprimento do contrato.
5.-Non serán por conta do contratista os gastos que se orixinen por actuacións investigadoras,
os honorarios dos procuradores que interveñan nos procesos xudiciais e tampouco as pólizas
e dereitos de intervención profesional que haxa que pagar en cada proceso xudicial para poder
presentarse.
Teo, a 19 de outubro de 2005
O ALCALDE,
ANEXO II
CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REPRESENTACIÓN E
DEFENSA

XURÍDICA

DO

CONCELLO

DE

TEO,

NA

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA .

EPÍGRAFE 1: Orzamento anual (IVE incluído): 18.000,00 euros.
EPÍGRAFE 2:Aplicación orzamentaria 0.121.22706 / 0.121.22603

ORDE

XURISDICIONAL

EPÍGRAFE 3:Revisión de prezos. Non procede.
EPÍGRAFE 4:Consulta de pregos. Rexistro Xeral de Documentos do Concello de Teo.
EPÍGRAFE 5: Lugar de presentación de ofertas. Rexistro Xeral de Documentos do Concello
de Teo.
EPÍGRAFE 6: Prazo de presentación de ofertas: Ata o día 18-11-2005
EPÍGRAFE 7:Garantía provisional.Non esixible.
EPÍGRAFE 8: Lugar e data de apertura de plicas. A apertura de plicas realizarase polo órgano
de contratación no terceiro día hábil seguinte ó de remate de presentación de ofertas. De
coincidir en sábado trasladarase ó primeiro día hábil seguinte.
EPÍGRAFE 9: Garantía definitiva. Non se esixe.
___________________________
Segundo) Solicitar ofertas a tres profesionais con bufete aberto e con especialización
preferente en temas contencioso-administrativos para proceder á adxudicación do contrato.

11º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA
NO FOGAR.- Visto o expediente incoado para a contratación do Servizo de Axuda no Fogar,
e vistos os informes xurídico e de Intervención, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos cinco membros presentes, sendo seis o seu número legal, adopta os seguintes acordos:
Primeiro) Aprobar o Prego de Cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións
técnicas para a contratación do devandito servizo, mediante concurso con procedemento
aberto e trámite de urxencia, segundo se trascribe:
_____________________________
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A
CONTRATACIÓN POR CONCURSO, PROCEDEMENTO ABERTO, E CON
TRAMITACIÓN DE URXENCIA DOS SERVIZOS DE AXUDA NO FOGAR DO
CONCELLO DE TEO
1.- OBXECTO.
É obxecto do presente prego, á contratación para a execución do servizo de Axuda a Fogar no
Concello de Teo dependente deste administración municipal, ó abeiro do establecido nos
artigos 154 a 156 do RD Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño, polo que se aproba o texto
refundido da lei de contratos das Administracións Públicas.
A prestación dos servizos referidos configúrase como de natureza administrativa, e así
mesmo complementario ós que xestiona o Concello.
O adxudicatario está obrigado a presta-lo servizo con suxeición ó establecido na ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, publicada no B.O.P o
día 27 de abril de 1998, sen prexuízo de cumprir a normativa de rango superior.
2.- PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN .

Establécese o sistema de concurso con procedemento aberto e tramitación urxente, conforme
ó previsto no artigo 208 do RD Lexislativo 2/2000.
3.- DURACIÓN DO CONTRATO.
O contrato outorgarase por un prazo de catro anos computados a partir da data de
formalización do mesmo, prorrogables por períodos anuais, e por mutuo acorda das partes,
con un preaviso de tres meses e cunha duración máxima de dez anos, de conformidade co
establecido no artigo 157 do Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións
Públicas, aprobado por R.D. Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño.
4.- TIPO DE LICITACIÓN.
O tipo de licitación versará sobre o custe da hora de servizo, establecéndose como base un
máximo de 10,00 euros/hora, (dez euros a hora), IVE incluído.
Para os efectos de cálculo do custe anual do servizo e da garantía definitiva, establécese o tipo
resultante de aplicar o custe por hora á relación de usuarios actuais do servizo no prazo dun
ano, resultando un importe de 90.000,00 euros., IVE incluído.
Independentemente desta cantidade estarase ó disposto nos seguintes apartados:
- O prezo do contrato será revisado con respecto ó convenio colectivo de axuda no fogar
de Galicia.
- A cantidade a satisfacer estará directamente relacionada co número de usuarios
atendidos, e en función das altas que se consideren, por parte do concello de Teo, a través
do departamento de Servizos Sociais.
5.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR .
Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras,
que teñan plena capacidade de obrar e que a súa finalidade ou actividade teña relación directa
co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras fundacionais
e se acredite debidamente e dispoñan de unha organización con elementos persoais e
materiais suficientes para a debida execución do contrato, e acrediten a súa solvencia
económica e financeira e técnica ou profesional nos termos establecidos nos artigos 16 e 19
do RD Lexislativo 2/2000 e non estean afectados por ningunha das circunstancias que
enumeran o artigo 20 do citado RD como prohibitivas para contratar.
Cando se trate de empresarios non españois pertencentes a estados membros da Unión
Europea deberán acreditar a súa inscrición nun rexistro profesional ou comercial cando este
rexistro sexa esixido pola lexislación do estado respectivo. Os demais estados estranxeiros
deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión Diplomática de España no
Estado correspondente, ou da oficina consular do ámbito territorial onde radique o domicilio
da empresa.
Será necesario que a empresa ofertante estea inscrita no rexistro de entidades prestadoras de
servizos sociais, con arreglo ó decreto 291/1995, do 3-11-1995, polo que se desenvolve a lei
4/1993 do 14-04-1993 de Servizos Sociais, no relativo ó rexistro de entidades prestadoras de
servizos sociais.
6.- DEREITOS E OBRIGAS DAS PARTES CONTRATANTES .a).- Corresponde ó adxudicatario:
a.1).- Presta-lo servizo co persoal técnico e profesional proposto e capacitado para o
desempeño dos servizos obxecto do presente prego.
a.2).- Responder da calidade técnica do persoal que presta os seus servizos, así como as
consecuencias que se deduzan para a Administración contratante ou para terceiras persoas,

das omisións, erros ou métodos inadecuados na execución das actividades e traballos e
calquera outra responsabilidade derivada do desenvolvemento do servizo obxecto da
contratación.
a.3).- Cumprir as ordes e instruccións que no desenvolvemento do servizo dicte o Concello
para unha eficaz prestación do mesmo.
a.4).- Asumir as responsabilidades do persoal derivadas da contratación laboral, da
Seguridade Social, pagamento de tributos e en xeral de calquera outro, directa ou
indirectamente relacionado co obxecto da contratación. A estes efectos o persoal do
adxudicatario, en ningún suposto poderá considerarse con relación laboral contractual ou
doutra natureza respecto ó Concello de Teo, debendo o adxudicatario ter debidamente
informado o seu persoal de tal circunstancia e facendo constar esta circunstancia nos
contratos que concerte con posterioridade á adxudicación.
a.5).- Dispoñer, como mínimo, do persoal en canto ó número e cualificación necesario para a
prestación do servizo de acordo coa normativa vixente en materia de axuda a domicilio. O
citado persoal, en caso de enfermidade, vacacións, permisos regulamentarios ou calquera
outro motivo que implique ausencia do mesmo, deberá ser substituído por outro que dispoña
da mesma cualificación profesional.
a.6).- Prestar os servizos e actividades polo persoal proposto polo adxudicatario na súaoferta.
a.7).- O adxudicatario non poderá ceder o contrato nin subcontratar os servizos obxecto do
mesmo, sen autorización previa do Concello.
a.8).- O Adxudicatario deberá responder dos danos e perdas que se ocasionen ós usuarios do
servizo ou a terceiras persoas ou á propia Administración municipal. A estes efectos deberá
subscribir unha póliza de seguro de responsabilidade civil de accidentes de cobertura
suficiente, en ámbolos dous casos, para responder dos posibles danos que poidan derivarse
dun sinistro ocorrido na prestación do servizo ou ben derivado doutros sinistros por causa
desa prestación do servizo.
b).- Corresponden ó Concello de Teo .b.1).- Poñer a disposición do adxudicatario os datos dos usuarios do servizo.
b.2).- Aboar o prezo do contrato por meses vencidos, mediante a presentación da
correspondente factura, unha vez aprobada pola Xunta de Goberno Local.
b.3).- A protección e colaboración necesaria, para o desenvolvemento das actividades obxecto
do contrato.
7- PREZO DO CONTRATO.a).- O prezo do contrato será a cantidade ofertada polo adxudicatario na súa proposta
económica.
b).- O prezo do contrato será revisado segundo o establecido na cláusula 4ª. A revisión, en
todo caso, non será inferior ó incremento do IPC oficial, que será aplicado en ausencia de
actualización do convenio colectivo do sector.
8).- GASTOS.
O adxudicatario está obrigado a satisfacer os gastos derivados dos anuncios de licitación.
9.- CONTROL DO SERVIZO.
a).- O Concello terá plenas facultades para fiscalizar e controlar a xestión do adxudicatario,
en canto se refira ó obxecto do contrato podendo dictar as disposicións que estime pertinentes
con tal finalidade.

b).- O adxudicatario deberá presentar cando o Concello o requira, os xustificantes de
cumprimento das súas obrigas laborais co persoal, a través de copias de nóminas e modelos
TC1 e TC2 do persoal ó seu servizo, e anualmente deberá presentar o xustificante de estar ó
corrente do pagamento do I.A.E, de ser o caso.
10.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.
O órgano de contratación ten a facultade de adxudicar o concurso á proposición mais
vantaxosa para os intereses municipais, sen atender precisamente ó valor económico das
ofertas, ou declarar deserto o concurso se ningunha das proposicións resultase conveniente ós
intereses municipais. Neste sentido teranse en conta os seguintes criterios, por orde
decrecente:
a).- Calidade da memoria–proxecto presentada polos licitadores, en orde a unha prestación
máis eficiente dos servizos. Máximo 8 puntos.
- Esta memoria conterá como mínimo os seguintes apartados:
- Marco xeográfico e demográfico onde se prestará o servizo.
- Marco socioeconómico da zona onde se prestará o servizo.
- Descrición da xestión do servizo.
- Descrición da execución do servizo (persoal, nivel formativo, técnicos que dirixirán ó
persoal, etc) .
b).- Mellor oferta económica. Máximo 6 puntos.
c).- Empresas de economía social (cooperativas, sociedades laborais), constituídas por
mulleres. Máximo 4 puntos.
d) Experiencia na prestación de servizos de axuda no fogar en calquera modalidade,
(mediante cheque asistencial, contrato de prestación de servizos, directa,....), 1 punto por ano,
ata un máximo de 5 puntos.
Os períodos inferiores a un ano prorratearanse por meses completos, desprezándose as
fraccións de mes.
f) Por dispoñer dun/ha Traballador/a Social no cadro de persoal: 1 punto.
11.- GARANTÍAS.
Garantía provisional: Non se esixe.
Garantía definitiva, 4% do prezo de adxudicación do contrato.
A garantía poderá constituírse en calquera das formas previstas no artigo 36 do RD
Lexislativo 2/2000.
A constitución da garantía definitiva deberá acreditarse dentro dos 15 días naturais seguintes
á notificación da adxudicación do contrato.
De non cumprirse este requisito por causas imputables ó adxudicatario declararase resolta a
adxudicación.
12.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS.a).- As proposicións presentaranse no Rexistro de entrada do Concello, en man, de 09,00 a
14,00 horas dentro dos 8 días naturais seguintes ó da última publicación do anuncio no
DOGA ou no BOP da provincia da Coruña.
Tamén poderán ser presentadas por correo; nese caso o interesado deberá acreditar co
resgardo correspondente á data de imposición do envío nas oficinas de Correos e anunciar o
mesmo día ó Órgano de contratación por fax ou telegrama a remisión da proposición, no caso
en que se recibise fóra de prazo fixado no anuncio de licitación. Non obstante, transcorridos

tres díasa partir do remate do prazo de presentación, non será admitida ningunha proposición
enviada por correo.
O Rexistro de entrada acreditará a recepción do referido telegrama con indicacións do día de
expedición e recepción.
b).- As proposicións constarán de dous sobres pechados denominados “A” e “B”, e en cada
un deles farase constar o contido na forma que se indicará e o nome do licitador.
b.1) Sobre “A”: Denominado proposición económica. Axustarase ó modelo contido na
cláusula final e presentarase pechado e deberá conter a seguinte inscrición: “PROPOSICIÓN
ECONÓMICA PARA OPTAR Ó CONCURSO ABERTO “DOS SERVIZOS DE AXUDA A DOMICILIO NO CONCELLO
DE TEO” .
Cada licitador unicamente poderá presentar unha soa proposición. Tampouco poderá
subscribirse ningunha proposta de unión temporal con outros, se o fixo individualmente, ou
figurar en máis dunha unión temporal.
b.2) Sobre “B”, denominado de documentos, expresará a inscrición “DOCUMENTOS XERAIS PARA
“DOS SERVIZOS DE AXUDA A DOMICILIO NO CONCELLO DE TEO” . e
conterá a seguinte documentación:
b.2.1) Fotocopia compulsada do D.N.I.
b.2.2) Declaración responsable facendo constar que non se atopa incursa en ningunha das
prohibicións para contratar enumeradas no artigo 20 do RD Lexislativo 2/2000.
A declaración responsable a que se refire o parágrafo anterior comprenderá expresamente a
circunstancia de estar ó corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa
de tal requisito deba esixirse antes da adxudicación ós que resulten adxudicatarios, a tal
efecto concederáselles un prazo máximo de 5 días hábiles.
b.2.3) Escritura de poder se actúa en representación de unha empresa, bastanteada na
Secretaría do Concello.
b.2.4) Escritura de constitución da sociedade, cando o licitador fose persoa xurídica,
debidamente inscrita no Rexistro Mercantil, ou fotocopia compulsada polo Secretario da
Corporación.
b.2.5) Documento acreditativo de alta como entidade prestadora de servizos sociais.

OPTAR Ó CONCURSO ABERTO

b.2.6) Os seguintes documentos acreditativos da solvencia económica e financeira e técnica e
profesional, sen prexuízo da utilización de calquera outro dos medios ós que se refiren os
artigos 16 e 19 do T.R. do L.C. A.P. aprobado por R.D. 2/2000:
a).- Informe de institucións financeiras ou no seu caso xustificante de un seguro de
indemnización por riscos profesionais.
b).- Cando se trate de persoas xurídicas , presentación das contas anuais ou extracto das
mesmas.
c).- Declaración relativa ós servizos ou traballos realizados pola empresa no curso dos tres
últimos exercicios.
d).- Unha relación dos principais servizos ou traballos realizados nos últimos tres anos que
inclúa: importe, datas e beneficiarios públicos ou privados dos mesmos.
b.3) Unha memoria-proxecto segundo se reflexa no apartado 10.a).
13).- APERTURA DE PROPOSICIÓNS.

A apertura de proposicións terá lugar ás 12,00 horas do terceiro día hábil, seguinte a aquel en
que remate o prazo de presentación de proposicións. Se coincidira en sábado realizarase no
primeiro día hábil seguinte.
A Mesa de contratación estará integrada polo Presidente da Corporación ou Tenente de
Alcalde en quen delegue, dous concelleiros da Corporación de Teo, unha Traballadora Social
do Concello, o Secretario Xeral e a Interventora Xeral. Actuará como Secretario o Adxunto a
Secretaría da Corporación.
A Mesa procederá á cualificación da documentación presentada polos licitadores no Sobre
“B” e a continuación procederase en acto público á apertura do sobre “A” das propostas
admitidas, elevándose a proposta de adxudicación á Xunta de Goberno Local.
Efectuada a adxudicación e constituída a garantía definitiva procederase a subscribir o
correspondente contrato no prazo de 30 días naturais contados a partir da notificación da
adxudicación.
14)- RÉXIME SANCIONADOR.
O adxudicatario estará obrigado ó cumprimento do contrato con estricta suxeición ós pregos
de condicións, oferta, acordo de adxudicación e contrato administrativo. No non regulado por
estes rexerá a normativa sobre contratos das administracións públicas e normativa reguladora
da prestación de axuda a domicilio.
O adxudicatario estará igualmente obrigado a introducir as modificacións que o Concello
considere oportunas, tendo, en todo caso, dereito a que se respecte o equilibrio económico do
contrato.
As infraccións que cometa o adxudicatario, reputaranse como faltas que poderán ser: leves,
graves e moi graves e serán cualificadas e sancionadas de acordo co previsto nos seguintes
apartados:
a).- Faltas leves:
- O descoido ou neglixencia no cumprimento das obrigas contractuais que non comporten
prexuízos apreciables na prestación dos servizos .
- Incorrección da empresa adxudicataria co persoal do Concello relacionado coa prestación do
servizo.
- Falla de puntualidade .
b).- Faltas graves.
- A desconsideración grave cos usuarios.
- Falla de rendemento que afecto ó normal funcionamento do servizo.
- A reincidencia na comisión de faltas leves.
c).- Faltas moi graves.
-Ceder ou traspasar os servizos baixo calquera modalidade ou título, sen autorización
municipal.
- A interrupción ou suspensión no exercicio das actividades , salvo que concorran
circunstancias que o xustifiquen, comunicadas coa debida antelación ó Concello.
- Coaccións ou ofensas dirixidas ós usuarios do servizo.
- A vulneración da normativa en materia laboral e de Seguridade Social, sempre que, segundo
a lexislación vixente, teña o carácter de moi grave.
- Manifesta incapacidade ou neglixencia técnica do persoal.
d).- Sancións.

Pola comisión de faltas leves, sanción económica por importe de ata 600,00 euros.
Pola comisión de faltas graves, sanción económica, atendendo ás circunstancias das mesmas,
entre 601,00 € e 3.000,00 €.
A comisión de faltas moi graves, e tendo en conta tamén as circunstancias das mesmas, será
sancionada con multas en contía comprendida entre 3.001,00 € e 6.000,00 €, podendo dar
lugar á rescisión do contrato.
A imposición das sancións requirirá a incoación do correspondente expediente que será
resolto pola Xunta de Goberno Local. A imposición das sancións será independente das
indemnizacións que poidan esixirse.
15.- MODIFICACIÓN E RESOLUCIÓN DO CONTRATO.
En canto á modificación ou resolución do contrato hase estar ó establecido, ademais do
presente prego, nos artigos 101, 111 e 214 do RD Lexislativo 2/2000 e disposicións
concordantes.
16.- MODELO DE PROPOSICIÓN.
D............................, con domicilio en ................................ con D.N.I. Nº ...........................,
actuando en nome propio/ou en representación de..........., con CIF.........., segundo poder
bastanteado que se acompaña, enterado do anuncio publicado por ese Concello relativo ó
expediente para a adxudicación por concurso ABERTO DOS SERVIZOS DE AXUDA NO FOGAR DO
CONCELLO DE TEO., manifesta:
1º) Que acepta na súa integridade o prego de condicións económico-administrativas e
técnicas para a prestación do servizo antes indicado.
2º) Que se compromete, en caso de ser adxudicatario, á prestación dos servizos obxecto do
contrato con suxeición ás condicións establecidas e disposicións aplicables, as cales declara
coñecer, comprometéndose a realizalo por un importe de _________________,euros/ano,
(en letra e número).
3º) Acompaña memoria –proxecto de funcionamento do servizo e demais documentación
esixida.
Lugar, data e sinatura do licitador
____________________
PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DA
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE TEO.
1.- OBXECTO DO CONTRATO DO SERVIZO
O contrato ten por obxecto a execución material do servizo de axuda no Fogar incluído na
prestación básica de Familia e Convivencia e desenvolto polo Concello a través da respectiva
Ordenanza de 30 de Decembro do 98, en concordancia coa lei 4/1993 de 14 de Abril de
servizos Sociais, co Decreto 240/95 de 28 de Xullo que regula os servizos sociais de
Atención primaria e coa Orde do 22 de Xullo de 1996 que regula o servizo de axuda no fogar.
2.- DA PRESTACIÓN DO SERVIZO POR PARTE DA EMPRESA.
2.1 ) CARACTERÍSTICAS DO SERVIZO:

A execución do servizo por parte das auxiliares de axuda no fogar contratadas pola empresa
para ese fin, comprenderá as seguintes actividades:
a) De carácter doméstico
- Limpeza da vivenda, vaixela, mobiliario, etc.
- Feitura de camas
- Repaso de arranxos de roupa de uso persoal
- Lavado e pasado de roupa
- Preparación de comida.
- Compras de artigos para o consumo diario
- Realización de xestións elementais
- Outras tarefas análogas que puidese necesitar o usuario e que así fosen informadas polo
Departamento de Servizos Sociais do Excmo. Concello de Teo.
b) De atención persoal.
- Aseo persoal, incluiranse tódalas accións necesarias que requira a hixiene diaria
- Axuda para a inxestión e control dos medicamentos prescritos polo servizo de saúde
correspondente.
- Aquelas outras actividades relacionadas coa saúde que así fosen prescritas polos servizos
sanitarios
- Apoio na mobilización ou deambulación no domicilio do usuario e no seu contorno si fose o
caso
- Control no réxime de alimentación, segundo prescripción
- Outras tarefas análogas que puidese necesitar o usuario para o seu normal desenvolvemento
e que así fosen informadas polo departamento de Servizos Sociais do Excmo. Concello de
Teo
c) De compaña.
- Compaña no domicilio, contorno ...
- Na realización de xestións básicas, que non poidan realizar por si sós.
- Facilitar a incorporación de voluntarios no seu caso
- Outras tarefas análogas que puidese necesitar o usuario e que así fosen informadas polo
departamento de servizos sociais do Excmo. Concello de Teo.
d) Educativas.
- Adestrar ós usuarios no manexo do fogar, ou ós seus familiares nos coidados ó propio
usuario, reforzando as súas capacidades persoais.
- Outras tarefas análogas que puidese necesitar o usuario e que así fosen informadas polo
departamento de servizos sociais
e) Atencións puntuais
- Cando así sexan informadas, tarefas necesarias para a posta en marcha ou mantemento do
do servizo: como poden ser limpeza a fondo, ou adaptacións mínimas do fogar
- Outras tarefas análogas que puidese necesitar o usuario e que así fosen informadas polo
departamento de servizos sociais.
2.2) - NORMAS XERAIS NA EXECUCIÓN DO SERVIZO
O Servizo de Axuda no Fogar estará regulado polas seguintes normas de obrigado
cumprimento pola empresa e polas auxiliares que executen o servizo:

a) Relativas as traballadoras en relación cos usuarios do servizo.
- A auxiliar non traballará no domicilio do usuario en ausencia deste
- A actuación da auxiliar deberá axustarse ó establecido no informe de alta
- Tódalas queixas e indicacións do usuario respecto do servizo deberán poñerse en
coñecemento do Departamento de Servizos Sociais do Concello, e nunca dirimirse entre a
auxiliar e o usuario.
- A atención establecida non pode interferir nin limita-lo dereito do usuario á súa intimidade.
A auxiliar nunca fará comentarios sobre os casos que leva.
- A auxiliar non pode recibir en custodia cartos, xoias, nin ningún obxecto
- A auxiliar non disporá das chaves do domicilio do usuario, agás cando as condicións do
caso o requiran, sempre a petición do usuario, e cando así sexa debidamente informado polo
departamento de servizos sociais
- Se o usuario non está no domicilio no horario fixado para a súa atención, a auxiliar non ten
a obriga de estar á espera
- O usuario correrá cos gastos do material necesario para que a auxiliar preste o servizo
b) Relativas as traballadoras na execución de tarefas
- A auxiliar executará o servizo en coordinación cos profesionais do departamento de servizos
Sociais.
- A auxiliar informará inmediatamente sobre as incidencias que podan xurdir na execución do
servizo.
Como norma xeral estarán excluídas as seguintes tarefas ou actividades:
- Atender a outros membros da familia ou achegados que vivan no domicilio, cando o usuario
do servizo sexa unha persoa en concreto, salvo que así fose informado.
- Facer arranxos de certa entidade na vivenda
- Actividades de carácter sanitario, e en xeral, aquelas que requiren unha formación ou
especialización, tales como: poñer inxeccións, colocar ou quitar unha sonda, subministrar
unha medicación que implique certo grao de coñecemento ou especialización, axudar ó
usuario na realización de servizos específicos de rehabilitación ou mantemento, etc.
- Labores de xardín ou de horta.
- Alimentación e aseo de animais.
- Limpeza de portais e escaleiras da comunidade
- Todas aquelas tarefas que non estean previstas no informe técnico elaborado para cada
usuario polo traballador/a social do Departamento de Servizos Sociais do Concello
c) Relativas á Empresa
- A empresa executará o servizo en coordinación co departamento de servizos Sociais
- A empresa executará os servizos de acordo co establecido no informe técnico elaborado
polo Departamento de Servizos Sociais, en todo caso cumprirá os horarios, as tarefas e
demais indicación que se consideren no informe de alta, así como calquera cambio ou
modificación que así sexa valorada.
- A empresa comunicará inmediatamente ante o departamento de servizos Sociais calquera
incidencia no servizo
- Cando por calquera circunstancia cumprise realizar unha substitución da auxiliar, a empresa
comunicará esta circunstancia no Departamento de Servizos Sociais na maior brevidade
posible.

- A empresa comprometese a non utilizar os datos de carácter persoal que obteña na
execución dos servizos, para fins que non sexan os estrictamente necesarios para a realización
dos mesmos, engadindo ademais a absoluta confidencialidade e exclusividade, quedando
prohibida a calquera persoa a súa revelación ou distribución. En todo caso cumprirá a
lexislación vixente na materia ( LOPD .- Lei orgánica 15/1999 ).
- As auxiliares deberán estar debidamente formadas para a execución do servizo.
- A empresa estará obrigada a ter un local no termo Municipal onde custodiará os datos e no
que desenvolvera a súa labor de xestión cos medios materiais precisos.
2.3) DO HORARIO DA EXECUCIÓN DO SERVIZO
- O horario no que as auxiliares prestarán o servizo adaptarase ó informe do departamento de
Servizos Sociais Municipal, que en todo caso abarcará o intervalo comprendido dende as 8.00
am ás las 21.00 pm.
- Excepcionalmente por causas debidamente xustificadas mediante informe do Departamento
de Servizos Sociais poderase modificar o horario anteriormente establecido.

2.4) DOS GASTOS NA EXECUCIÓN DO SERVIZO
- O usuario correrá cos gastos do material necesario para prestación do servizo.
- No caso de que fose necesario que a auxiliar tivese que realizar algunha compra, xestión ou
desprazamento, o usuario deberá adiantar o custe do mesmo. A auxiliar deberá, unha vez
finalizada a tarefa, presentarlle o xustificante do gasto ó usuario.
2.5) DA XUSTIFICACIÓN DOS SERVIZOS
Por meses vencidos, nos cinco primeiros días do mes seguinte, a empresa presentará ós
Servizos Sociais Municipais unha relación pormenorizada dos servizos prestados onde fará
constar o nome da auxiliar, o nome do usuario do servizo, así como os días e horas do
mesmo. Ó mesmo tempo presentará a factura correspondente a ese mes.
3.- CONTROL DA PRESTACIÓN DO SERVIZO
A empresa adaptarase en todo momento ás instruccións dictadas polo Concello á hora de
desenvolver o servizo de acordo coa lexislación vixente.
O Departamento de Servizos Sociais do Concello comunicará as altas no servizo aprobadas
polo Concello á empresa, realizara o acompañamento da auxiliar ó domicilio do usuario para
o comezo do servizo, e entregará un informe no que se detallen as tarefas a realizar e horarios,
así como os días e horas semanais. Así mesmo supervisará continuadamente a prestación do
servizo, e realizará cantas indicación considere oportunas para o correcto desenvolvemento
do mesmo, propoñendo os cambios precisos si fose necesario.
A empresa executará o servizo en coordinación continuada co Departamento de Servizos
Sociais e estará obrigada a facilitar toda a información solicitada polo departamento en
relación coa programación e execución dos servizos, e comunicará o Concello coa maior
brevidade posible as incidencias que puideran presentarse na execución do mesmo.
__________________________
Segundo) Insertar anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, no Diario Oficial de
Galicia e nun diario dos de maior tirada da provincia convocando o concurso.
12º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS.- Visto o expediente incoado para a contratación do subministro de vehículos

mediante renting con opción de compra, e vistos os informes xurídico e de Intervención, a
Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes, sendo seis o seu
número legal, adopta os seguintes acordos:
Primeiro) Aprobar o Prego de Cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescricións
técnicas para a contratación do devandito servizo, mediante concurso con procedemento
aberto, segundo se trascribe:
____________________________
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS E DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXERÁN
A SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA O SUBMINISTRO DE VEHÍCULOS MEDIANTE RENTING

1. OBXECTO DO CONTRATO.
O obxecto da presente licitación é a selección de empresas mediante a modalidade contractual
de concurso con procedemento aberto, para:
a) O subministro mediante arrendamento, con opción de compra, dos vehículos que resulten
necesarios para a operatividade dos servizos municipais (Xerais, Obras e Policía Local) ó
longo da vixencia do contrato.
b) A xestión e servizos necesarios para asegurar o funcionamento do parque de vehículos que
poidan ser obxecto de arrendamento, o seu mantemento preventivo, reparación, substitución
de pezas e cobertura de riscos.
2. PRAZO DE EXECUCIÓN
O presente contrato establécese por un período de 4 anos, podendo ser prorrogado, por
períodos anuais, sempre e cando non medie denuncia de calquera das partes con, polo menos,
dous meses de antelación e sen que a duración do contrato, incluídas as prórrogas, poida
exceder de seis anos. Non obstante, as prescricións que se determinan nos apartados das
presentes terán vixencia mentres existan contratos individuais de arrendamento.
O prazo a que se refire o apartado anterior contarase a partir da data de notificación do acordo
de adxudicación do presente contrato.
Por causa xustificada, a Alcaldía, a proposta razoada do adxudicatario poderá resolver o
aprazamento total ou parcial do inicio das prestacións obxecto da presente contrata, a
suspensión temporal da mesma respecto de un ou varios dos compoñentes do obxecto
contractual ou a prórroga obrigatoria ó termo da contrata, ata que o novo contratista se faga
cargo do servizo sen que poida exceder, en caso algún, de seis meses o prazo máximo da
mesma.
3. FORMA DE PAGO.
O importe das cotas mensuais será satisfeito ó adxudicatario por meses vencidos, previa
conformidade da xefatura do servizo.
4. FORMALIZACIÓN, ENTREGA E PRAZOS.
Na medida e momento que resulte conveniente ós intereses municipais, o Concello solicitará
o subministro de novos vehículos, especificando a súa tipoloxía e quilometraxe anual
prevista, procedendo á formalización dos correspondentes contratos individuais de
arrendamento, que entrarán en vigor desde a data da sinatura de cada un deles.
Os vehículos obxecto de cada contrato deberán ser entregados nun prazo máximo de 45 días
desde a notificación do acordo ou resolución da solicitude de subministro de novos vehículos.
A entrega do vehículo ó Concello poderá efectuarse pola empresa adxudicataria ou por un
terceiro autorizado e formalizarase por escrito.
A entrega ou posta a disposición de cada vehículo levará a do permiso de circulación, ficha de
características técnicas, póliza e primeiro recibo de prima do seguro, xustificantes do
pagamento dos impostos que procedan, así como a dotación de repostos e ferramentas

legalmente esixidos para a súa circulación. Os documentos precisados poderán achegarse
mediante copias debidamente compulsadas polo organismo ou entidade que expida o orixinal.
O prazo de arrendamento de cada vehículo será por un mínimo de 4 anos e un máximo de 6,
en función da tipoloxía ou uso do vehículo, a partir da súa posta a disposición, mediante o seu
depósito en local ou garaxe radicado no termo municipal de Teo.
Os vehículos entregados en réxime de arrendamento ó Concello, serán de titularidade da
empresa adxudicataria, figurando matriculados nesta comunidade autónoma ó seu nome e
sendo os gastos que se deriven por tal concepto de conta do adxudicatario.
Ó obxecto do bo desenvolvemento deste contrato, o adxudicatario deberá dispor no termo de
Teo ou limítrofe da infraestrutura necesaria para atender os servizos derivados do mesmo, ou
ter estes servizos subcontratados cun concesionario de vehículos, previa conformidade
municipal.
5. PREZO DO CONTRATO
O tipo de licitación versará sobre o custe mensual do arrendamento, establecéndose como
bases os importes máximos seguintes:
- Vehículo Todo terreo, (Policía Local)
750,00 euros/mes
- Vehículo turismo, (servizos xerais)
350,00 euros/mes
6. GASTOS
O adxudicatario está obrigado a satisfacer os gastos derivados dos anuncios de licitación.
7. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.
O órgano de contratación ten a facultade de adxudicar o concurso á proposición mais
vantaxosa para os intereses municipais, sen atender precisamente ó valor económico das
ofertas, ou declarar deserto o concurso se ningunha das proposicións resultase conveniente ós
intereses municipais.
8. GARANTÍAS.
Garantía provisional: Non se esixe.
Garantía definitiva: Non se esixe.
9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS.a).- As proposicións presentaranse no Rexistro de entrada do Concello, en man, de 09,00 a
14,00 horas dentro dos 13 días naturais seguintes ó da última publicación do anuncio no
DOGA ou no BOP da provincia da Coruña.
Tamén poderán ser presentadas por correo; nese caso o interesado deberá acreditar co
resgardo correspondente á data de imposición do envío nas oficinas de Correos e anunciar o
mesmo día ó Órgano de contratación por fax ou telegrama a remisión da proposición, no caso
en que se recibise fóra de prazo fixado no anuncio de licitación.
O Rexistro de entrada acreditará a recepción do referido telegrama con indicacións do día de
expedición e recepción.
b).- As proposicións constarán de dous sobres pechados denominados “A” e “B”, e en cada
un deles farase constar o contido na forma que se indicará e o nome do licitador.
b.1) Sobre “A”: Denominado proposición económica. Axustarase ó modelo contido na
cláusula final e presentarase pechado e deberá conter a seguinte inscrición: “Proposición
económica para optar ó concurso aberto “Subministro de Vehículos mediante “renting”.

Cada licitador unicamente poderá presentar unha sola proposición. Tampouco poderá
subscribirse ningunha proposta de unión temporal con outros, se o fixo individualmente, ou
figurar en máis dunha unión temporal.
b.2) Sobre “B”, denominado de documentos, expresará a inscrición “Documentos xerais
para optar ó concurso aberto “Subministro de Vehículos mediante “renting” , e conterá a
seguinte documentación:
b.2.1) Fotocopia compulsada do D.N.I.
b.2.2) Declaración responsable facendo constar que non se atopa incursa en ningunha das
prohibicións para contratar enumeradas no artigo 20 do RD Lexislativo 2/2000.
A declaración responsable a que se refire o parágrafo anterior comprenderá expresamente a
circunstancia de estar ó corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade
Social impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación acreditativa
de tal requisito deba esixirse antes da adxudicación ós que resulten adxudicatarios, a tal
efecto concederáselles un prazo máximo de 5 días hábiles.
b.2.3) Escritura de poder se actúa en representación de unha empresa, bastanteada na
Secretaría do Concello.
b.2.4) Escritura de constitución da sociedade, cando o licitador fose persoa xurídica,
debidamente inscrita no Rexistro Mercantil, ou fotocopia compulsada polo Secretario da
Corporación.
b.2.5) Os seguintes documentos acreditativos da solvencia económica e financeira e técnica e
profesional, sen prexuízo da utilización de calquera outro dos medios ós que se refiren os
artigos 16 e 19 do T.R. do L.C. A.P. aprobado por R.D. 2/2000:
a).- Informe de institucións financeiras ou no seu caso xustificante de un seguro de
indemnización por riscos profesionais.
b).- Declaración relativa ós servizos ou traballos realizados pola empresa no curso dos tres
últimos exercicios.
c).- Unha relación dos principais servizos ou subministros realizados nos últimos tres anos
que inclúa: importe, datas e beneficiarios públicos ou privados dos mesmos.
10. APERTURA DE PROPOSICIÓNS.
A apertura de proposicións terá lugar ás 12,00 horas do terceiro día hábil, seguinte a aquel en
que remate o prazo de presentación de proposicións. Se coincidira en sábado realizarase no
primeiro día hábil seguinte.
A Mesa de contratación estará integrada polo Presidente da Corporación ou Tenente de
alcalde en quen delegue, dous Concelleiros da Corporación Municipal de Teo, o Secretario
Xeral e a Interventora Xeral. Actuará como Secretario o Adxunto a Secretaría da
Corporación.
A Mesa procederá á cualificación da documentación presentada polos licitadores no Sobre
“B” e a continuación procederase en acto público á apertura do sobre “A” das ofertas
admitidas, elevándose, previo informe técnico de avaliación das mesmas, a proposta de
adxudicación á Xunta de Goberno Local.
Efectuada a adxudicación, no prazo de 30 días naturais contados a partir da súa notificación
procederase a subscribir o correspondente contrato que conterá, como mínimo, as normas
aplicables a: solicitudes de adhesión ou subministro, perfeccionamento do contrato,
dispoñibilidade e entrega de vehículos, contraprestacións económicas do Concello e a súa
regulación, ordenación dos servizos (revisión e mantemento, seguros, xestión, regularización
da quilometraxe, normas de uso de vehículos e a súa devolución, incumprimento e/ou

resolución total ou parcial do contrato, exercicio do dereito de opción de compra e os seus
efectos).
11. RELACIÓNS ENTRE O CONTRATISTA E O CONCELLO.
O adxudicatario estabelecerá o protocolo de comunicación que se considere adecuado por
parte do Concello para a xestión dilixente e eficaz do servizo.
As comunicacións e notificacións entre ambas partes poderán realizarse a través de calquera
dos medios admitidos no dereito.
As solicitudes de subministro de vehículos en réxime de arrendamento serán acordados polo
órgano municipal competente, tramitados e notificados ó adxudicatario a través do servicio de
contratación municipal.
As facultades de dirección e inspección municipais determinadas no presente prego e na
normativa reguladora da contratación administrativa serán asumidas pola Policía Local a
través do departamento ou servizo que ó efecto teña estabelecido, salvo resolución da
Alcaldía noutro sentido.
12. PRESTACIÓN DOS SERVIZOS.
O arrendamento incluirá os seguintes servizos:
- Utilización do vehículo.
- Seguro con cobertura de responsabilidade civil ilimitada, incluído condutor e danos propios
e alleos.
- Asistencia en estrada desde o km 0.
- Mantemento integral do vehículo nos concesionarios oficiais da marca.
- Reparación de avarías e pneumáticos.
- Substitución de pneumáticos (cada 40000 km,como mínimo, ou cando proceda conforme ó
estabelecido na normativa de aplicación). Os pneumáticos serán idénticos ós orixinais do
vehículo ou, como mínimo, de igual calidade, tomando como referencia o prezo de praza de
ditos pneumáticos.
- Gastos de matriculación.
- Impostos relacionados coa tenencia e circulación de vehículos.
- Vehículo de substitución por avaría, accidente, mantemento ou calquera outra causa que
supoña a inmobilización por un período superior a 24 horas.
13. TIPOLOXIA DOS VEHÍCULOS E EQUIPAMENTOS POLICIAIS
As tipoloxías dos vehículos a arrendar na medida que o requira o Concello, serán as
seguintes:
1.- VEHÍCULO PARA SERVIZO DA POLICÍA MUNICIPAL:
1.1.Vehículo turismo ou 4x4; motor de gasolina ou diésel, aire acondicionado ou climatizador
e airbag de condutor e acompañante como mínimo.
1.2.Equipamento policial. Os vehículos poderanse solicitar con calquera dos seguintes
equipamentos policiais:
a) Equipamento policial de vehículos camuflados: dúas lanternas e os seus correspondentes
soportes; soporte para extintor de 6 kg; preinstalación para emisora propia e antena; sirena
electrónica en van motor.
b) Equipamento policial básico: dúas lanternas e os seus correspondentes soportes; soporte
para extintor de 6 kg; preinstalación para emisora propia e antena; ponte de sinalización
homologado con sirena e amplificador ou ben posibilidade de os incorporar , segundo
petición concreta efectuada. Sinalización exterior con cinta damero en contorno así como a
rotulación das portas.

c) Equipamento policial completo: dúas lanternas e os seus correspondentes soportes; suporte
para extintor de 6 kg; preinstalación para emisora propia e antena; ponte de sinalización
homologado con sirena e amplificador, ou ben posibilidade de os incorporar segundo petición
concreta efectuada e o paquete de transporte de detidos (biombo de separación, asento de
fibra, chan de plástico, etc.).Sinalización exterior con cinta damero en contorno así como
rotulación de portas.
d) Poderase solicitar, en calquera das versións, blindaxe lixeiro en portas dianteiras.
NOTA: As prescricións técnicas de lanternas, ponte de sinalización e rotulación detállanse
nun anexo aparte.
2) VEHÍCULO PARA SERVIZOS MÚLTIPLES.
2.1.Furgoneta lixeira.
2.2. Equipamento furgoneta: Dúas lanternas e os seus correspondentes soportes; soporte para
extintor de 6 kg; preinstalación para emisora propia e antena; posibilidade de incorporar
ponte de sinalización homologado con sirena e amplificador. Sinalización exterior e
rotulación de portas.
14. SEGUROS.
O seguro do vehículo correrá a cargo da empresa adxudicataria. Este seguro, tal como se
estabelece na cláusula E, incluirá como mínimo:
- Responsabilidade civil ilimitada, incluíndo condutor en todo caso.
- Danos propios sufridos polo vehículo e/ou os seus accesorios.
- Roubo do vehículo e/ou os seus accesorios.
- Accidentes persoais.
- Rotura de lúas.
- Defensa penal, fianzas e reclamación de danos.
Enténdese por accesorios os elementos auxiliares incorporados ó vehículo pola empresa
adxudicataria ou polo concello, previa comunicación á empresa.
O Concello figurará como tomador do seguro, no que constarán como asegurados o Concello
e o adxudicatario e, como beneficiarios, estes e os terceiros que figuren implicados no sinistro
segundo corresponda conforme á natureza do risco concreto asegurado. As pólizas ficarán
depositadas na sede do adxudicatario, obrando copia dos mesmos no Concello.
O Concello, como tomador do seguro, non poderá resolver a póliza sen expreso
consentimento do adxudicatario na súa condición de asegurado e beneficiario da mesma.
En caso de sinistro, o Concello virá obrigado a cumprimentar na súa totalidade a
documentación requirida pola compañía de seguros, actuar conforme ás instrucións da póliza
e a notificar o sinistro á empresa adxudicataria e á compaña de seguros no prazo estabelecido
na citada póliza, axustándose ás condicións da póliza e do contrato de arrendamento.
15. MANTEMENTO.
Enténdense incluídos no mantemento de vehículos os programas de revisión e mantemento
do fabricante, reparacións, substitucións de pezas e pneumáticos, tanto do vehículo como do
equipamento incorporado polo adxudicatario.
Os traballos de mantemento faranse de acordo coas instrucións do fabricante do vehículo e da
empresa adxudicataria, deberase efectuar nos talleres dos concesionarios do fabricante, nos
talleres autorizados polo mesmo ou nos designados pola empresa arrendadora.
En caso de reparacións urxentes, o arrendatario poderá acudir a calquera taller autorizado da
marca do vehículo e solicitar a súa reparación, sen previa autorización da empresa, sempre
que o custo orzamentado sexa inferior a 1.000,00 €. Estes traballos axustaranse, en todo caso,
ás condicións de xestión, tramitación e abono que se determinen na proforma de
contrato-marco de arrendamento.

O Concello deberá cumprir o programa de revisión e mantemento estabelecido polo
fabricante, vixiar o funcionamento do vehículo en xeral e do contaquilómetros en especial,
dando conta inmediata ó arrendador de calquera deficiencia ou avaría a efectos da súa
reparación.
O adxudicatario contará con taller para reparacións no termo municipal, ben sexa o propio,
ben concertado.
Establécense como prazos máximos de reparación os seguintes:
- Mantemento ordinario previsto no programa de revisión e mantemento do vehículo: 2 días
hábiles.
- Reparación mecánica: 3 días hábiles.
- Reparación de chapa e pintura que non impida a circulación do vehículo: 4 días hábiles.
- Reparación de chapa, pintura e mecánica que impida a circulación do vehículo: 10 días
hábiles.
16. QUILOMETRAXE.
O importe da cota de arrendamento mensual calcularase tendo en conta a quilometraxe anual
fixada na solicitude de arrendamento de cada vehículo.
Os quilómetros realizados en máis ou en menos respecto dos contratados, multiplicaranse
polo prezo/quilómetro establecido no contrato individual de arrendamento. As partes
liquidarán e abonarán as cantidades resultantes ó seu favor ou na súa contra, na forma
estabelecida na proforma-marco presentada polo adxudicatario.
Salvo indicación expresa municipal, con motivo da solicitude de subministro de novos
vehículos, estímase inicialmente a quilometraxe anual por vehículo en 50000 km.
17. IDENTIFICACIÓN.
Os vehículos rotularanse de acordo co estabelecido no anexo.
18. SUBSTITUCIÓN DO VEHÍCULO.
No suposto de que un vehículo deviñese en inutilizable ou notablemente inadecuado para a
operatividade dos servizos ós que se destinan, por razón do seu deterioro ou calquera outra
causa debidamente xustificada, non imputable ó arrendatario, deberá ser substituído por outro
de similares características con ou sen equipamento, no prazo de 48 horas.
Nos supostos de sinistro que impida a circulación do vehículo ou a subtracción, definitiva ou
non, do mesmo, a empresa adxudicataria procederá á substitución do vehículo, mediante o
subministro temporal, dun vehículo de similares características ó sinistrado ou subtraído.
Esta substitución deberá realizarse no prazo de 48 horas a contar desde que fose requirido ó
arrendador polo concello, mediante solicitude fidedigna e motivada. De non ser recuperado o
vehículo no prazo de dous meses, a empresa procederá ó subministro doutro coas
características do primeiro.
19. ACCESORIOS.
Os vehículos subministraranse cos accesorios que se describen, respecto de cada tipo, na
cláusula correspondente deste prego e os que, como mellora, incorpore o adxudicatario na súa
oferta e acepte o Concello.
Tales accesorios, conxuntamente cos procedentes de fábrica, enténdense como parte
integrante do vehículo a todos os efectos derivados do contrato de arrendamento.
20.- MODELO DE PROPOSICIÓN.
D............................, con domicilio en ................................ con D.N.I. Nº ...........................,
actuando en nome propio/ou en representación de..........., con CIF.........., segundo poder

bastanteado que se acompaña, enterado do anuncio publicado por ese Concello relativo ó
concurso para a adxudicación do contrato de subministro de vehículos baixo a modalidade
de arrendamento con opción de compra, manifesta:
1º) Que acepta na súa integridade o prego de condicións económico-administrativas e
técnicas para a prestación do servizo antes indicado.
2º) Que se compromete, en caso de ser adxudicatario, á prestación dos servizos obxecto do
contrato con suxeición ás condicións establecidas e disposicións aplicables, as cales declara
coñecer, comprometéndose a realizalo de conformidade coa seguinte oferta económica:
Vehículo
Prezo

3º) Acompaña a documentación esixida.
Lugar, data e sinatura do licitador
ANEXO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LANTERNAS, PONTES DE
SINALIZACIÓN E ROTULACIÓN EN VEHÍCULOS.
1. LANTERNAS
Deberán ser de cor negra, corpo de aluminio gravado e cabezal de poliamida/fibra de vidro,
resistentes ás caídas. Enfoque regulable. Dobre intensidade de funcionamento. Estanca e
resistinte á choiva. Autonomía mínima de 80 minutos en alta intensidade e 110 minutos en
baixa intensidade. Intensidade luminosa máxima 27.000 candelas.
2.PONTE DE SINALIZAZÓN E SIRENA
A ponte de sinalización será adquirida polo propio concello para a súa instalación nos
vehículos, podendo ser ofertada pola propia empresa facendo constar que se ofrece en venda e
non en renting. As súas características básicas son: forma de V con 5 módulos, 2 auxiliares e
3 rotativos ou estroboscópicos.
Sirena con megafonía de 100 w.
3.ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS
O vehículo policial deberá rotularse segundo o estabelecido na normativa vixente da
Comunidade Autónoma de Galicia:
“Os vehículos a motor utilizados polas policías locais serán de cor branca cunha banda en
forma de dameiro composta por tres ringleiras de cadros brancos e azul celeste exhibida nos
costados e parte traseira, interrompida nas portelas dianteiras, onde figurará a lenda
Policía Local, o escudo municipal e o nome do concello e igualmente na parte traseira dos
costados onde deberá firgura-lo escudo de Galicia en azul celeste.
Se a disposición do capó dianteiro o permite, tamén levará o devandito escudo o nome e
lenda.
O teito do vehículo presentará a banda dameiro descrita ou as iniciais PL de forma que
poida imprimirse o número de orde en tamaño suficiente para poderse distinguir por un
observador aéreo. Na súa parte dianteira instalarase a tulipa lanzaescintilacións e o
indicador luminos de Policía Local.”
A furgoneta de servizos levará a seguinte rotulación:

Nas portas laterais dianteiras levará a inscrición “Obras e Servizos”, en cor negra, con letras
de 10 cm de altura e anchura proporcionada; debaixo das mesmas, o escudo do Concello de
Teo, cunhas medidas de 20 cm de altura e, debaixo del, a inscrición “Concello de Teo”, con
letras de cor negra, dunha altura de 8 cm, e anchura proporcionada.
Na parte traseira levará as seguintes indicacións: Na parte superior a inscrición “Concello de
Teo” e na parte media a inscrición “Obras e Servizos”.
Segundo) Insertar anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, no Diario Oficial de
Galicia e nun diario dos de maior tirada da provincia convocando o concurso.
13º) INICIO DE EXPEDIENTE PARA A ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR DO
CONCELLO.
Dada conta do escrito do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de data 10.10.2005, con
rexistro de saída núm. 4647, do 13.10.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 6033,
do 19.10.2005, polo que se comunica que está próximo a vencer o periodo de catro anos polo
que se nomeou xuíz de paz titular deste Concello a fin de que se inicie novo expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda:
1º) Iniciar expediente para a selección do cargo de xuíz de paz titular con arreglo ós seguintes
requisitos:
De conformidade co previsto nos artigos 99 e ss. da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do
poder xudicial, convócase selección para o cargo de xuíz de paz titular do Xulgado de Paz
deste Concello.
1) Requisitos dos candidatos.
Poderán participar na presente selección as persoas que reúnan os seguintes requisitos:
a) Ser español.
b) Ser maior de idade.
c) Non estar incurso nalgunha das causas de incapacidade establecidas no artigo 303 da Lei
orgánica do poder xudicial.
Segundo dito artigo, estarán incapacitados:
- Os impedidos física ou psiquicamente para a función xudicial.
- Os condenados por delicto doloso mentres non obteñan a rehabilitación.
- Os procesados ou inculpados por delicto doloso, en tanto non sexan absoltos ou se dicte
auto de sobreseimento.
- Os que non estean no pleno exercicio dos seus dereitos civís.
2) Presentación de candidaturas.
Os interesados en optar ó cargo antedito deberán presentar a súa solicitude no Rexistro Xeral
do Concello, no prazo de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ó da
publicación do edicto no B.O.P.
Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación:
a) Certificado de nacemento ou fotocopia compulsada do D.N.I.
b) Certificado de Rexistro Central de Penados e Rebeldes e declaración complementaria á que
se refire o artigo 2.1 da Lei 68/1980, relativa a non estar inculpado nin procesado.
c) Xustificación dos méritos que alegue o solicitante.

E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as trece horas, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde.
O Secretario acctal.,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Luis Nieto Lago.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 14 DE NOVEMBRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 13,30
horas do día 14 de novembro de 2005, reuníronse os señores concelleiros de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto
de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente
citados. Pola Alcaldía sinálase que adiantouse a hora da sesión por existir impedimentos para
realizala pola tarde.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Juan B. Aller Suárez, D. F. Manuel Parajó
Liñares, D. Antonio Castroagudín Valladares e D. Manuel Mata Iglesias.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO
07.09.2005, 22.09.2005 E 04.10.2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda prestar aprobación ós mesmos sen ningunha rectificación.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a
salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da
liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por
Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A MAHIA INMBOBILIARIA S.L., licenza para construcción dun edificio de planta sotano,
baixo, primeira, segunda e baixo cuberta para 26 vivendas e 6 estudios profesionais, garaxe e
trasteiros na parcela AR-2 do Plan Parcial SAUR-2 “AS GALANAS”, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Fco. Javier Amenedo Ansede, debendo axustar
as obras ás seguintes condicións:
-A licenza concedida é para 1 edificio de 26 vivendas e 6 estudios, situado na parcela AR2,
formado por sótano, planta baixa, duas plantas e aproveitamento baixo cuberta, con 28
vivendas, 6 estudios, plazas de garaxe e trasteiros.
-Darase cumprimento ó Decreto-Lei 1/1998 e Decreto 279/1999, sobre infraestructuras comúns
nos edificios referidas as telecomunicacións executándose de acordo co proxecto redactado por
D. Javier Otero Mendez.
-Dará cumprimento os compromisos referido os artigos 40 e 41 do Regulamento de Xestión
Urbanística.

-Farase unha redistribución das plazas de garaxe no fronte da rúa, con motivo da modificación
da entrada dende a vía pública os garaxes, de xeito que non altere o número de plazas de
aparcamento do Plan Parcial e Proxecto de Urbanízación.
-Presentarase previamente garantía legal respecto ó 100% do custo das obras de urbanización,
executando simultaneamente as obras de construcción e urbanización de acordo co establecido
na Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, no
Regulamento de Planeamento e nas Normas Subsidiarias do Concello de Teo.
-Darase cumprimento da modificación puntual do plan parcial aprobado definitivamente en
data 5 de abril de 2004.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URBANO-PLAN PARCIAL SAUR-2.
2) Uso: RESIDENCIAL COLECTIVA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: B+2 (9,50 M).
4) Volume/Edificabilidade: -/2.972,20 M2.
5)Presuposto: 1.374.500 euros.
6) Arquitecto Técnico director: José Miguel Romero Formoso.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 336/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.2. A Dª. CARLÁN LOUREIRO DEL CAÑO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Nespereira, finca nº 379-2, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002. Aportará aval polo importe das obras de urbanización e conexión cos servizos
urbanísticos que ascende a cantidade de 1.350 €.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,84 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,2215 M2/M2.
5)Presuposto: 77.500 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 337/05.

-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.3. A Dª. MARÍA ALMUDENA LOUREIRO DEL CAÑO, licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar en Nespereira, finca nº 379-3, parroquia de Luou, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002. Aportará aval polo importe das obras de urbanización e conexión cos servizos
urbanísticos que ascende a cantidade de 1.350 €.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,84 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,2193 M2/M2.
5)Presuposto: 77.500 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 338/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.4. A D. JORGE RIOS IGLESIAS, en representación de CONSTRUCCIONES RIOS TABOADA
S.L., licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en Nespereira, finca nº 379-1,
parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002. Aportará aval polo importe das obras de urbanización e conexión cos servizos
urbanísticos.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,84 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,2109 M2/M2.

5)Presuposto: 77.500 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 339/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.5. A D. JORGE RIOS IGLESIAS, en representación de CONSTRUCCIONES RIOS TABOADA
S.L., licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en Nespereira, finca nº 379-4,
parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002. Aportará aval polo importe das obras de urbanización e conexión cos servizos
urbanísticos.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,39 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,2498 M2/M2.
5)Presuposto: 91.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 340/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.6. A D. JORGE RIOS IGLESIAS, en representación de CONSTRUCCIONES RIOS TABOADA
S.L., licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en Nespereira, finca nº 379-5,
parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.

-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002. Aportará aval polo importe das obras de urbanización e conexión cos servizos
urbanísticos.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,39 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,2454 M2/M2.
5)Presuposto: 91.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 341/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.7. A D. MANUEL ISIDRO OTERO CASTRO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Penelas, finca nº 1157, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,38 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,2177 M2/M2.
5)Presuposto: 118.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: Arturo Miguel Para García.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 342/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.8. A Dª. ELSA MEJUTO BANDIN, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en
Lamas, finca nº 210, parroquia de Bamonde, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Antonio Sabucedo Costa, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.

-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 4,25 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,0906 M2/M2.
5)Presuposto: 97.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: Arturo Miguel Para García.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 343/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.9. A D. JORGE NOYA RECAREY, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en
Pedreira, finca nº 1474, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Arturo Rodríguez Vilanova visado o 5 de outubro e coas modificacións de data 8 de novembro
do 2005, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,38 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,25 M2/M2.
5)Presuposto: 91.200 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 344/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

2.10. A D. ANTONIO NOYA PUMAR, en representación de PROGAEYCO S.L., licenza para
construción dunha vivenda unifamiliar en Raxó (parcela 6), parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto redactado pola arquitecta Dª. Mercedes Rosón Varela, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002. Urbanizará o fronte da finca, segundo memoria presentada.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: B+1.
4) Volume/Edificabilidade: 0,25 M2/M2.
5)Presuposto: 98.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: Francisco González Varela.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 345/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.11. A D. ANTONIO NOYA PUMAR, en representación de PROGAEYCO S.L., licenza para
construción dunha vivenda unifamiliar en Raxó (parcela 7), parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto redactado pola arquitecta Dª. Mercedes Rosón Varela, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002. Urbanizará o fronte da finca, segundo memoria presentada.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: B+1.
4) Volume/Edificabilidade: 0,25 M2/M2.
5)Presuposto: 98.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: Francisco González Varela.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 346/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a

data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.12. A D. ANTONIO NOYA PUMAR, en representación de PROGAEYCO S.L., licenza para
construción dunha vivenda unifamiliar en Raxó (parcela 8), parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto redactado pola arquitecta Dª. Mercedes Rosón Varela, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002. Urbanizará o fronte da finca, segundo memoria presentada.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: B+1.
4) Volume/Edificabilidade: 0,23 M2/M2.
5)Presuposto: 98.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: Francisco González Varela.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 347/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.13. A D. JUAN JOSÉ BALADO MOSQUERA, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Silva, parroquia de Lampai, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª. Ana
I. Piñeiro Esperante, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 3,60 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,18 M2/M2.
5)Presuposto: 59.900 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.

9) Número de expediente: 348/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.14. A D. PABLO CASTRO PAIS, en representación de GRUPO URBANÍSTICO DE
INVERSIONES TRAZA S.L., licenza para rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Monte,
parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polos arquitectos D. Francisco J.
Fernández Echeverría e D. Pablo Castro Pais, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
- Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,40 M.
4) Volume/Edificabilidade: Existente.
5)Presuposto: 119.905,20 euros.
6) Arquitecto Técnico director: Enrique Perol Rama.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 349/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
2.15. A D. JORGE MIRÁS ESTÉVEZ, licenza para acondicionamento de local destinado a
reparación e venta de material informático, en Cacheiras edificio nº 50, portal 1, local 1,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Cumprirá as condicións da normativa sectorial vixente sobre medidas correctoras.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.16. A D. JOSÉ Mª IGLESIAS SUÁREZ, licenza para obras de aumento dun galpón en 24,5 m2,
na casa nº 23, situada en Ramallosa, parroquia de Lucí, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros.

-Será de estructura sinxela e cumprirá as condicións do artigo 104 da Lei 9/2002, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia modificada por Lei 15/2004.
-Será obrigatorio empregar tella do país, para harmonizar coa paisaxe.
-A construción cumprirá as condicións xenéricas dos artigos 42 e 44 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.17. A D. JAIME BENDAÑA SILVA, licenza para construción dun cerramento de 7,50 metros
lineais, na finca nº 411 (Pardiñas), parroquia de Vilariño, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia que sinale a Excma. Deputación, situando a base do mesmo á
mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m. (artigo 33.i) no caso de existir edificación.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.18. A D. ADOLFO DÍAZ GONZÁLEZ, licenza para construción dun cerramento na finca nº
200 (Veiguiña), situada no lugar de Vilar de Calo, parroquia de Calo, debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo á mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre. Na
estrada Milladoiro Reis, situarase por detrás da beirarrúa existente. Levará chaflán na esquina
das pistas.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.19. A D. ALFREDO MOREIRA LÓPEZ, licenza para construción dun cerramento de 30 metros
lineais, entre lindeiros, na finca nº 531, situada en Cobas, parroquia de Cacheiras, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.

-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m. (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.20. A D. MANUEL GUILLERMO BLANCO VARELA, licenza para construción dun
cerramento de 100 metros lineais na finca nº 2.673 de concentración parcelaria de San Xoan de
Calo, situada no lugar de Vilar de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, do monte, situando a
base do cerre á mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do
cerre. No fronte da pista situarase na mesma liña da parte exterior da beirarrúa.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.21. A D. ALFONSO PALLARES LEAL, licenza para construción dun cerramento de 260
metros lineais na finca nº 1.247, situada en Cornide, parroquia de Calo, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
cerre á mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.22. A D. JUAN MANUEL LÓPEZ PEDREIRA, licenza para construción dun cerramento de 80
metros lineais, na finca nº 700, situada en Rialdomato, parroquia de Raris, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:

-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública municipal, situando a
base do cerre á mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m. (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.23. A D. JOSÉ CARLOS DURO JORGE, licenza para reparación dun cerramento en Ameneiro,
parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.24. A Dª. DOLORES BARREIRO CAO, licenza para reconstrución dun cerramento de 5 metros
lineais, en Chaodorio, parroquia de Reis, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.25. A D. EUSEBIO CARREIRA BARREIRO, licenza para obras de retellado da cuberta de 100
m2, da edificación situada en Pedra, nº 4, parroquia de Recesende, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundoo artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.26. A D. MANUEL GESTAL FRANCISCO, licenza para obras de retellado da cuberta de 85
m2, da edificación situada en Vilar de Calo, nº 42, parroquia de Calo, debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.27. A Dª. DOLORES J. CARRO EDREIRA, licenza para obras de retellado da cuberta de 90 m2,
da edificación situada en Fornelos, parroquia de Raris, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2.28. A D. FRANCISCO CASTROMAN SANTOS, licenza para obras de limpeza e encintado de
fachada de 160 m2 e retellado de 80 m2, en Penelas, finca nº 27, parroquia de Cacheiras,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.

-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
2.29. Escrito asinado por D. ROBERTO CARLOS LÓPEZ ARES, de data 19.07.2005, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3.484, do 20.07.2005, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 10 novembro de 2005 e demais documentos obrantes
no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda conceder a D. ROBERTO CARLOS LÓPEZ ARES, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar en Balcaide, parroquia de
Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 4/04, de data 8.01.2004 que
fora concedida a D. M. Hossein Keshavarz Manesh.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
2.30. Escrito asinado por D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ, de data 2.09.2005, con rexistro de
entrada no Concello núm. 4.490, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 10 novembro de 2005 e demais documentos obrantes
no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar en Cornide, parroquia de Calo,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 275/02, de data 25.11.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de D. EDUARDO SALGADO FUENTES, NIF: 33.272.057-G, con rexistro de
entrada no Concello núm. 6.051, de data 20.10.2005, solicitando licenza de apertura para o
establecemento dunha explotación agrícola familiar adicada á horticultura ornamental sen venta
de productos químicos nin fitosanitarios, en Folgueiras, parroquia de Calo.
Vista a certificación técnica de solidez e seguridade asinada polo arquitecto D. Baltasar Otero
Gómez, de 4.10.2005 e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda
conceder a licenza que se solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
3.2.- Dada conta do escrito asinado por D. ROBERTO CONDE SALGADO, de data 3.10.2005,
con rexistro de entrada no Concello núm. 5.771, do 4.10.2005, no que solicita o cambio de
titularidade do establecemento dedicado a café-bar, situado en Pite, parroquia de Luci, que viña

sendo explotado por Dª. Purificación Rey Costa, segundo licenza de cambio de titularidade
núm. 15/97, que lle fora concedida pola Comisión de Goberno en sesión do 14.11.1997; vistos
os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
4º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
4.1. Escrito asinado por D. Ramón Rey Sánchez, con NIF: 33.213.195-E, con rexistro de
entrada núm. 6049, de data 20.10.2005, en calidade de Presidente da Agrupación de
Comunidades de Propietarios de garaxes sitos na planta sotarrego da Urbanización Los
Rosales, no que expón que nalgunhas ocasións, coincidindo coa época de choivas, os portais e
baixos comerciais vense afectados pola auga, que pasa por enriba das beirarrúas, arrastrando
restos de petróelo, polo que solicitan que se tomen as medidas oportunas.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito ó Concelleiro de Urbanismo para a súa xestión.
4.2. Escrito asinado por seis veciños da Urbanización Os Tilos, de data 25.10.2005, con
número de rexistro de entrada 6239, de data 28.10.2005, no que expoñen que na zona que une o
polideportivo municipal coa aldea de Penelas, requiren certos servizos urbanísticos, sendo o
máis urxente o do asfaltado da pista e a dotación dun acceso peatonal nas inmediacións da
igrexa dos Tilos.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Informar ós interesados que o paso peatonal para acceder á igrexa se está mirando polos
técnicos municipais, e respecto á pista, informarlles que é de Concentración Parcelaria de
monte, e que esas pistas están sen entregar e sen recepcionar polo Concello.
2º) Notificar este acordo ós interesados.
4.3. Escrito de Dª Beatriz Torres Freire, en representación da ANPA RIO TELLA, con rexistro
de entrada neste concello 6.275, e data 31.10.2005, no que expón tres peticións saídas da
Asemblea Xeral de pais de alumnos do C.E.I.P. Ramallosa: un paso de peóns regulado por
semáforo fronte ó colexio, a limpeza planificada do patio cuberto do colexio e a asignación de
persoal do Concello á entrada e saída dos autocares, vehículos particulares e peóns.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito ó Concelleiro Sr. Cajaraville como representante do Concello no Consello
Escolar para tratar de solucionar o asunto da limpeza.
2º) Informar á interesada, respecto do asunto do paso de peóns, que iso é competencia da Xunta
de Galicia, á cal se lle remitirá copia do escrito para os efectos dunha posible autorización e
realización pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, xa que é da
súa competencia.
3º) Comunicar este acordo á interesada.
4.4. Visto o escrito de Dª. DELFA LOSA GARCÍA, DNI 33.290.741-N, de data 19.10.2005 con
rexistro de entrada no Concello núm. 6.039, do 20.10.2005, no que solicita prórroga da licenza

que lle concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 18.04.2005, expediente 124/05,
para construción de tres vivendas unifamiliares, no lugar de Regoufe, parroquia de Luou, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder unha prórroga de seis meses contados a partir da data deste acordo, para iniciar as
obras.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
4.5. Visto o escrito asinado por Dª. Pilar Encarnación Branco Illodo, en representación de
MAHIA INMOBILIARIA S.L., de data 17.10.2005, con rexistro de entrada número 6.022, do
19.10.2005, no que expón que existe un erro na superficie da licenza concedida para
construción dunha piscina no ámbito do Plan Parcial SAUR-2, na parcela 1B, en Galanas,
aprobada na Xunta de Goberno Local en sesión do 19.08.2005 (Expte. 263/05), e solicita que
se modifique e se conceda a licenza cunha superficie de 1.201,75 m2.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Rectificar o erro, modificando o acordo da Xunta de Goberno Local do 19.08.2005 no senso
seguinte: onde di parcela de 2.909,90 m2, debe dicir parcela de 1.201,75 m2.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión do
mesmo.
4.6. Visto o escrito da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local do 29 de
setembro de 2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 5826, do 07.10.2005, polo que se
remite informe realizado por funcionarios da Unidade de Policía Autonómica sobre o vehículo
C-9859-AU, o cal se atopa en estado de abandono, e visto o informe da Policía Local do
31.10.2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Requirir ó propietario do vehículo Marca Seat, modelo Terra 1,3 Diesel, con placas de
matrícula C-9859-AU, AZULEJOS E PAVIMENTOS OUTO S.L., con NIF: B-15238074, para
que no prazo de quince días retire o vehículo que ten abandonado no lugar de Montouto, coa
advertencia de que no caso contrario, procederase o seu tratamento como residuo sólido
urbano, sendo os costes da súa retirada por conta do obrigado.
2º) Notificar o presente acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
5º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTOS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Aprobar o presuposto remitido por Editorial Compostela de data 27.10.2005, para link
(enlace) da páxina web do Concello coa páxina Web de El Correo Gallego, polo prezo de 600
euros, ive incluido/ano.
2º) Deixar sobre a mesa o presuposto remitido por Plana Artes Gráficas, de data 03.11.2005,
para calendarios do Concello para 2006.
6º) APROBACIÓN DE ADENDA DE MODIFICACIÓN DE CONVENIO ENTRE A
ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL SAR-ULLA E O CONCELLO DE TEO
RELATIVO Á ACHEGA DE FONDOS PARA O PROGRAMA PRODER II.

Dada conta da adenda de modificación do convenio entre a Asociación de Desenvolvemento
Rural Sar-Ulla e este Concello relativo a achega de fondos para o programa Proder II, de data
19 de outubro de 2005, polo que en resumo se modifica o convenio asinado con data
28.09.2005, sinalándose que advertido un erro é preciso proceder á modificación da cláusula 2.
Dotacións financeiras no relativo ás cantidades anuais da achega municipal ó programa sen
provocar alteración algunha do seu importe total, que segue a ser 126.751,65 euros, quedando
como sigue:
“Segunda-Dotacións Financeiras.
2. A dotación financeira do Concello de Teo destinada ó programa Proder II ascende á
cantidade de 126.751,65 euros segundo o devandito acordo plenario. O prazo previsto para
facer efectiva a achega en virtude do grado de execución do proxecto, durante os exercicios
2006-2008, período de duración e finalización da execución do programa, é a seguinte:
Importe en euros: Ano 2006: 42.250,55. Ano 2007: 42.250,55. Ano 2008: 42.250,55.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aprobar a adenda do convenio referenciado.
2º) Dar conta ó Pleno na primeira sesión que celebre do convenio e da adenda de modificación.
3º) Dar conta deste acordo a Intervención para o seu coñecemento e efectos contables.
-. FORA DA ORDE DO DÍA.
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos seis membros que legalmente compoñen a Xunta de Goberno Local,
acordouse a inclusión dos seguintes asuntos na orde do día:
1º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN.
Dada conta do escrito da Dirección Xeral de Administración Local de data 07.11.2005, con
rexistro de saída núm. 5077, do 09.11.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 6552, do
14.11.2005, polo que se notifica a concesión dunha subvención por importe de:1.000 euros,
para o funcionamento do servizo municipal de normalización lingüística ó abeiro da Orde do
11 de xullo de 2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar a subvención referenciada coas condicións da resolución de concesión da
subvención.
2º) APROBACIÓN INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE.
Dada conta do expediente tramitado a instancia de D. Francisco Javier Amenedo Ansede, con
NIF: 76.568.387-F, en representación de Mahia Inmobiliaria S.L., con CIF: B-15.525.983, de
estudio de detalle na estrada de Fixó, en As Galanas, Calo-Concello de Teo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Francisco J. Amenedo Ansede, de data novembro de 2005, tendo por
obxecto o de reflexar e recoller dentro da normativa a modificación da rasante da pista ou
estrada que une a N-550 co núcleo de Fixó, motivada pola configuración da nova rotonda a
executar na intersección de ambas estradas. A necesidade, posición e forma de dita rotonda
quedou xustificada e fixada no “ Proyecto de ordenación de accesos de la carretera N-550( en el
PK 69+0,70- margen izquirda) de la Urbanización del SAUR.2 -As Galanas”, asinado polo
enxeñeiro de camiños, canles e portos D. Manuel Ordax-Avecilla Vázquez. Dito proxecto foi
requirido pola Demarcación de Estradas de Galicia-Ministerio de Fomento, a cal emitiu
autorización en data 28.04.2005 fixando os requirimentos, condicións e esquema que se
habrían de cumprir.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal do 10.11.2005, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Aprobar inicialmente o estudio de detalle referenciado.
2º) Someter o expediente a información pública para a presentación de alegacións polo prazo
de vinte días hábiles mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos
xornais de maior circulación da provincia. Á vista do resultado da información pública o Pleno
ha aprobalo definitivamente coas modificacións que resulten pertinentes.
7º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as catorce
horas e trinta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e
prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de
abril.
Vº e Prace.
O Alcalde.
O Secretario.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 28 DE NOVEMBRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 20 horas
do día 28 de novembro de 2005, reuníronse en segunda convocatoria os señores concelleiros de
seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Juan
B. Aller Suárez,, e D. Manuel Mata Iglesias.
Non asiste:. D. F. Manuel Parajó Liñares
Secretario acctal: D. Luis Nieto Lago.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen (agás nos expedientes núm. 1.14, 1.15 e 1.16, en que o Sr. Concelleiro
Cajaraville Campos absténse ó abeiro do disposto no art. 28 da Lei 30/1992, de 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común), acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a
salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da
liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por
Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
1.1. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, en representación de PONTEBOA-2 S.L, licenza para
construcción dun edificio de oito vivendas, na parcela 156, polígono 2, parroquia de Calo,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte do solar e eliminando as liñas aéreas existentes.
-Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución que ascende a
23.042,22 Euros.
-A construcción deberá estar adaptada ó ambiente, dando cumprimento dos artigos 104, 105 e
106 da Lei 9/2002. A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas caracteristicas do
contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das

edificacións e cerramentos de parcelas deberá harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo.
- As construccións deberan presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así
como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a
integración no contorno inmediato e na paisaxe.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA - URBANO.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 6,8 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,4 M2/M2.
5)Presuposto: 445.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 364/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.2. A CAAMAÑO SILVA, S.L., licenza para construcción dun edificio de seis vivendas na finca
nº 184, “Porvo”, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Alfredo
Varela Nogueira, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata a presentación de
nomeamento oficial de técnico director de execución material.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte segundo memoria presentada.
-Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución que ascende a
33.434,78 Euros.
-Presentará proxecto de telecomunicacións con visado regulamentario.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: MIR.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 6,50 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,398 M2/M2.
5)Presuposto: 540.188,36 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 365/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

1.3. A M.C. MAPOCA Y OTROS, S.C., licenza para construcción de seis vivendas adosadas na
finca nº 30, “Chan”, parroquia de Luci, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª. Ana I.
Piñeiro Esperante, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Presentará proxecto de telecomunicacións con visado regulamentario
-Urbanizará o fronte segundo memoria presentada conectando os servicios urbanisticos no
punto e coas condicións que indique a empresa adxudicataria dos servicios existentes,
aportando aval por importe de 11.043,20 Euros.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 6,30 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,40 M2/M2.
5)Presuposto: 369.720 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 366/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.4. A D. BALDUINO GONZÁLEZ Y CASTELO, en representación de PROMOCIONES
GONZÁLEZ Y CASTELO S.L., para obras de construcción de seis vivendas unifamiliares
pareadas, en Balcaide, finca nº 1321, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos
arquitectos D. Antonio Sabucedo Costa e D. José Antonio Padrón Conde, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
.-Queda condicionada á obtención dos correspondentes informes favorables por parte dos
organismos sectoriais correspondentes (Augas de Galicia), sen cuio requisito non se poderán
iniciar as obras.
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Contará coa autorización previa de Augas de Galicia
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte do solar segundo memoria presentada.
- Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución que ascende a
cantidade de 3.210,01 Euros.
Réxime da licenza concedida:

1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 6,69 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,37 M2/M2.
5)Presuposto: 395.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: Arturo Miguel Para García.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 367/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.5. A D. MANUEL OTERO ROMAR, en representación de POUSADAS DE COMPOSTELA,
S.L., para obras de construcción dunha vivenda unifamiliar en Sestelo, parroquia de Raris,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. José Antonio Padrón Conde, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra visados polo Colexio Oficial correspondente.
-O cerre da parcela situarase a unha distancia mínima de 5 metros o eixe da pista, a respetando
as cesións que figuran no plano. Solicitará licenza de obras de cerre independente da vivenda.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 972002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G1).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 3,60 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,27 M2/M2.
5)Presuposto: 101.500 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 368/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.6. A D. JAVIER PINTOS MIRANDA, para obras de construcción dunha vivenda unifamiliar en
Sollans, finca nº 1298, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Alberto Iglesias Fungueiriño, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.

-Presentará escrito de cesións obrigatorias, axustando a distancia de cesión a 5 metros dende o
eixe da pista pública.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 972002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,50 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,18 M2/M2.
5)Presuposto: 77.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 369/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.7. A D. JOSÉ MANUEL VILARIÑO AMENAL, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Piro, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª. Ana I.
Piñeiro Esperante, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: <7,00 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,22 M2/M2.
5)Presuposto: 132.100 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 370/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

1.8. A Dª. Mª ESPERANZA CARBIA PUENTE, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar en Valiñas “Cortiñas”, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado pola
arquitecta Dª. Ana I. Piñeiro Esperante, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,45 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,25 M2/M2.
5)Presuposto: 172.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 371/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.9. A D. CONSTANTINO SEARA SEARA, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar, en Os Tilos, finca nº 23, segundo proxecto redactado polos arquitectos D. Angel
Cid Carballo, D. José Jorge Santos Ogando e D. José Antonio Parga García, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos pendentes de executar no solo
urbano de Os Tilos.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URBANA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,11 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,32 M2/M2.
5)Presuposto: 143.141,69 euros.
6) Arquitecto Técnico director: Manuel Rumbo Noya.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 372/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

1.10. A D. XERARDO PORTO PARDIÑAS, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar, en Igrexa, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Emilio Estévez Fernández, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Cumprirá as condicións da Excma. Deputación Provincial.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,00 M.
4) Volume/Edificabilidade: CUMPRE.
5)Presuposto: 95.755,86 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 373/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.11. A D. ANTONIO RODRÍGUEZ DEL CORRAL, licenza para a construcción dunha vivenda
unifamiliar aislada, en Hermida, nº 3, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo
estudio de arquitectura Castelo Otero Duarte S.C., debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra, así como exención de cumprimento do Decreto
311 de habitabilidade en relación coa iluminación da vivenda.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G1).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,89 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,26 M2/M2.
5)Presuposto: 106.278,82 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 374/05.

-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.12. A D. MANUEL BALTAR MARTÍNEZ DE LA RIVA, licenza para construcción dunha
vivenda unifamiliar, en Ameneiro, finca nº 1178, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Luis Couto González, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,30 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,19 M2/M2.
5)Presuposto: 128.603,81 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 375/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.13. A Dª. EVA MARÍA MARTÍNEZ GÓMEZ, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar, en Balcaide “O Pereiro”, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Fernando Losada Liste, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte do solar.
-Aportará aval polo importe das obras de urbanización pendentes de execución.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA URBANO.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 4,87 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,09 M2/M2.
5)Presuposto: 68.679 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.

8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 376/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.14. A D. MANUEL CAJARAVILLE CAMPOS, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar, en Ferreiriño, finca 691-1, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado pola
arquitecta Dª. Ana I. Piñeiro Esperante, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Contará coa autorización do Servicio Provincial de Estradas para a AC-841 (C-541) da Xunta
de Galicia.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,60 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,17 M2/M2.
5)Presuposto: 94.200 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 377/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.15. A D. MANUEL CAJARAVILLE CAMPOS, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar, en Ferreiriño, finca 691-2, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado pola
arquitecta Dª. Ana I. Piñeiro Esperante, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Contará coa autorización do Servicio Provincial de Estradas para a AC-841 (C-541) da Xunta
de Galicia.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.

Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,60 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,18 M2/M2.
5)Presuposto: 94.200 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 378/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.16. A D. DAVID CAJARAVILLE CHACÓN E OUTROS, licenza para construcción dunha
vivenda unifamiliar, en Ferreiriño, finca 692-1, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado
pola arquitecta Dª. Ana I. Piñeiro Esperante, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Contará coa autorización do Servicio Provincial de Estradas para a AC-841 (C-541) da Xunta
de Galicia.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,60 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,25 M2/M2.
5)Presuposto: 94.200 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 379/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.17. A Dª. Mª DEL CARMEN PEÑA FRANQUEIRO, licenza para construcción dunha vivenda
unifamiliar aislada, en Penelas, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto e anexo modificado
do orixinal, redactados polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa, debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:

-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 3,87 M (B+A).
4) Volume/Edificabilidade: 0,1012 M2/M2.
5)Presuposto: 80.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 380/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.18. A D. CARLOS COUSO RÍO, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar aislada
de planta baixa, en Vilar do Medio, finca nº 38, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Carlos Otero Schmitt, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 3,60 M (B+A).
4) Volume/Edificabilidade: 0,1817 M2/M2.
5)Presuposto: 55.000 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 381/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.

1.19. A D. JESÚS SOUTO FERRO, en representación de BALEA INMOBILIARIA GALLEGA,
S.L., licenza para proxecto modificado das parcelas D e E da obra sita en Os Tilos, Cobas, dos
expedientes 319/04 e 5/05 respectivamente, concedidos a Dª Mª Luisa Alfonso Bellagona,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 e 172
da Lei 9/2002.
-Conectará coa rede pública de saneamento e abastecemento de acordo coas indicacións de
Aquagest e coa autorización sectorial correspondente.
-A construcción deberá estar adaptada ó ambiente, dando cumprimento dos artigos 104, 105 e
106 da Lei 9/2002. A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas caracteristicas do
contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e cerramentos de parcelas deberá harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo.
-As construccións deberan presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así
como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a
integración no contorno inmediato e na paisaxe.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 6,95 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,249 M2/M2.
5)Presuposto: 133.800 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 382/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.20. A D. MANUEL RAMOS MOREIRA, licenza para reforma dunha vivenda unifamiliar
aislada en Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Carlos
López Taboada, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Contará coa autorización previa de Fomento, cumprindo as condicións impostas por este
organismo.
-Conectará coa rede pública de saneamento e abastecemento de acordo coas indicacións de
Aquagest e coa autorización sectorial correspondente.
-A construcción deberá estar adaptada ó ambiente, dando cumprimento dos artigos 104, 105 e
106 da Lei 9/2002. A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas caracteristicas do

contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e cerramentos de parcelas deberá harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a
cabo.
-As construccións deberan presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto produzan así
como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor medida a
integración no contorno inmediato e na paisaxe.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA - URBANO.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 7,00 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,185 M2/M2.
5)Presuposto: 181.287,82 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 383/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.21. A D. MIGUEL ANGEL GRADIN CARREÑO, en representación de MIGUEL GRADIN, S.L.,
para obras de construcción de anexo a vivenda unifamiliar existente, con destino posterior a
laboratorio protésico, en Pontevea, nº 17, parroquia de Reis, segundo proxecto técnico
redactado por D. Antonio Davila Alonso e outros, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e non se iniciará actividade ata tramitar o
expediente correspondente.
-Presentará previamente escrito de compromiso de derrube de edificacións existentes, segundo
proxecto presentado.
-Cumprirá as condicións dos artigos 104, 105 e 106 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 7,00 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,398 M2/M2.
5)Presuposto: 292.056 euros.
6) Arquitecto Técnico director: José Antonio Cerviño Pernas.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 384/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos

directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.22. A D. FERNANDO JORGE BALEIRON, licenza para acondicionamento dun local para o
establecemento dun almacen de piensos e panadería, en Balcaide, parroquia de Calo, segundo
proxecto técnico redactado por D. Francisco Javier Fernandez Echeverria, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento as condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente
para o expediente núm. MA962A 2005/000957-1, de data 3.11.2005, instalando unha fosa
séptica homologada adaptada a actividade, solicitando autorización previa de Augas de Galicia;
xestión de residuos e recollida do lixo adecuada.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.23. A D. FERNANDO CREGO LABANDEIRA, licenza para construcción dun galpón de 18 m2,
para gardar ferramenta, na finca nº 210 de Vilar de Calo, parroquia de Calo, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-Superficie máxima de 18 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m a lindeiros e 8 m o eixe da pista pública.
-Altura máxima 3,50 m.
-Situación: Concello de Teo, finca nº 210 Vilar de Calo.
-Tipoloxía, volume e materiais empregados congruente co entorno rural, empregando pedra ou
outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da lei 9/2002, para harmonizar
coa paisaxe. As construcción deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor
media a integración no contorno inmediato e na paisase.
-A construcción cumprirá as condicións xenéricas do artigo 42 e 44 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.24. A D. FRANCISCO JAVIER PÉREZ MOSQUERA, licenza para construcción dun galpón de
25 m2, para usos agrícolas adosado a vivenda na finca nº 1261 de Cornide, parroquia de Calo,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m a lindeiros e 8 m o eixe da pista pública.
-Altura máxima 3,50 m.
-Situación: Concello de Teo, finca nº 1261-2 Cornide.
-Tipoloxía, volume e materiais empregados congruente co entorno rural, empregando pedra ou
outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da lei 9/2002, para harmonizar
coa paisaxe. As construcción deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto

produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en mellor
media a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A construcción cumprirá as condicións xenéricas do artigo 42 e 44 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.25. A D. LUCIANO RODRIGUEZ PARADELA, licenza para construcción dun cerre de 120
metros lineales, na finca nº 1298, situada en Feros, parroquia de Cacheiras, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m o eixe da pista pública, situando a base do
mesmo na cota do pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,5 m (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.26. A D. JUAN JESÚS GÓMEZ CAPEANS, licenza para construcción dun cerre de 120 metros
lineales, na finca nº 1297, situada en Feros, parroquia de Cacheiras, debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m o eixe da pista pública, situando a base do
mesmo na cota do pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,5 m (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.27. A D. JESÚS IGLESIAS MOSQUERA, licenza para construcción dun cerre de 165 metros
lineales, na finca nº 196, situada en Vieiro, parroquia de Reis, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m o eixe da pista pública, situando a base do
mesmo na cota do pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,5 m (artigo 33.i).

-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.28. A Dª. MARIA DOLORES CORDO SENDE, licenza para construcción dun cerramento de
2,50 metros de alto entre lindeiros, na finca nº 134-1, situada en Ameneiro, parroquia de Calo,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-O primeiro poste do cerre na parte posterior da finca situarase a unha distancia mínima de 10
m o eixe da pista pública, situando a base do mesmo na mesma cota que o pavimento actual.
Non se acercará a menos de 15,50 metros do eixe a estrada nacional N-550 , salvo autorización
previa de este organismo, respectando as condicións do mesmo
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberan harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Empregaranse materiais prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de
fabrica agás que sexan revestidos e pintados.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.29. A D. XOSÉ MARIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, licenza para peche de parte dunha finca
no linde entre parcelas, na finca nº 2 de Casal de Mouromorto, parroquia de Calo de dous
metros de longo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberan harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Empregaranse materiais prohibindo o emprego de bloques de formigón ou outros materiais de
fabrica agás que sexan revestidos e pintados.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.30. A Dª. OTILIA CASAL SEOANE, licenza para obras de retellado da cuberta do galpón
existente de pedra de 120 m2, na finca nº 2269 de Tarrio, parroquia de Recesende, debendo
axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a eestructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundoo artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de

fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.31. A D. JOSÉ SANTIAGO BOUZAS LOUZAO, licenza para construcción de acceso a finca
con rampa de acceso de 63,47 m2 e cerre de 12,77 metros mais 6,90 metros lineais, na finca n º
690 situada en Ferreiriño, parroquia de Reis, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima que sinale o Servicio Provincial de Estradas da Xunta de
Galicia, respecto a estrada C-541, situando a base do mesmo na mesma cota que o pavimento
actual da estrada. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto mais alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Darase cumprimento das condicións da autorización previa da Xunta de Galicia.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.32. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para canalización eléctrica subterránea
(S.G.D.: 210605091499) en Vilar de Calo, parroquia de Calo, segundo documentación que se
xunta, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Repoñe-lo pavimento e aceras en perfectas condicións.
-Aportar aval, polo importe de 300 €, os efectos de garante para reposición de pavimentos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.33. A D. MANUEL OTERO ROMAR en representación de POUSADAS DE COMPOSTELA, S.L.,
licenza para agrupación e segregación das fincas situadas en Sestelo, parroquia de Raris,
segundo proxecto redactado polo técnico D. José Antonio Padrón Conde, debendo axustarse ás
seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
1.34. A D. MANUEL ROBERTO CAJARAVILLE CAMPOS, licenza para segregación da finca
situada en Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo técnico D. Jesús
Naveira Pequeno, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.

1.35. A D. MANUEL ROBERTO CAJARAVILLE CAMPOS, licenza para segregación da finca nº
691-2 situada en Ferreiriño, parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo técnico D.
Jesús Naveira Pequeno, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
1.36. A Dª. MANUELA ISABEL BREA ALVAREZ, licenza para modificala segregación da finca
correspondente o expediente 242/05, aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de data
13.07.2005, situada en Carballal, parroquia de Calo, correxindo un erro na superficie inicial da
parcela, segundo proxecto redactado polo técnico D. Antonio Sabucedo Costa, visado o
31.08.2005, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
1. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
1.37. Escrito asinado por D. MIGUEL IGLESIAS VILLAR, en representación de
CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L., de data 27.10.2005, con rexistro de entrada no
Concello núm. 6.220, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 25 de novembro de 2005 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. MIGUEL IGLESIAS
VILLAR, en representación de CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L., a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a dúas vivendas unifamiliares pareadas
en Balcaide, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
177/04, de data 19.07.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
1.38. Escrito asinado por D. MIGUEL IGLESIAS VILLAR, en representación de
CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L., de data 27.10.2005, con rexistro de entrada no
Concello núm. 6.219, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 25 de novembro de 2005 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. MIGUEL IGLESIAS
VILLAR, en representación de CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA S.L., a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a catro vivendas unifamiliares pareadas
en Balcaide, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
215/03, de data 24.11.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
1.39. Escrito asinado por HERMANOS LAGO RÍOS S.L., de data 16.11.2005, con rexistro de
entrada no Concello núm. 6.604, do 17.11.2005, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 25 de novembro de 2005 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a HERMANOS LAGO RÍOS
S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a dúas vivendas
unifamiliares, que forman parte da licenza de 8 vivendas, en Ribeira, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 66/03, de data 13.05.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
1.40. Escrito asinado por D. JOSÉ MARÍA ASLA ESTEVA, de data 8.11.2005, con rexistro de
entrada no Concello núm. 6543, do 14.11.2005, no que solicita licenza de primeira ocupación.

Visto o informe do técnico municipal do 25 de novembro de 2005 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ MARÍA ASLA
ESTEVA, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda
unifamiliar, en Poboa, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 61/03, de data 30.04.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1- Dada conta do escrito asinado por Dª. OLGA MOSQUERA PEROL, de data 14.11.2005, con
rexistro de entrada no Concello núm. 6621, do 18.11.2005, no que solicita o cambio de
titularidade do establecemento dedicado a almacén de venta de piensos o por menor, situado en
Casalonga, parroquia de Calo, que viña sendo explotado por D. Serafin Mosquera García,
segundo licenza de apertura, que lle fora concedida pola Comisión Municipal Permanente en
sesión do 7.02.1974; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
2.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. FERNANDO JORGE BALEIRON, con NIF:
33.152.393-D (expte. 9/05), para licenza de apertura/instalación dun almacén de piensos e
panadería, en Balcaide, parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, calificando dita actividade como
molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. FERNANDO JORGE BALEIRON, a licenza provisional para
apertura/instalación dun almacén de piensos e panadería, condicionada a súa instalación ó
cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de
Medio Ambiente do 3.11.2005 (expediente núm. MA962A 2005/000957-1):
-.Deberá contar cunha fosa séptica homologada.
-.Deberá solicitar autorización para a captación de auga perante o Organismo Autónomo Augas
de Galicia, sempre que a captación supere os 7.000 m3 anuais e se utilicen no propio predio,
segundo o establecido no texto refundido da Lei de Augas (B.O.E. nº 176, 24/07/2001).
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo.
-.Deberá dispoñer dun número de contenedores de capacidade suficiente para garantir a
adecuada xestión dos residuos producidos pola actividade; non poidendo comeza-lo exercicio
da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable que
se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá
ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no
que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.

2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.3.- Vistos os escritos de alegacións presentados, con datas 27 de outubro, 4 de novembro e 14
de novembro de 2005, por D. Miguel Sánchez Campos, en representación da “Asociación
Gallega de Distribuidores de Gasóleo (AGADISGAS)” e da “Asociación de Estaciones de
Servicios de A Coruña”, no expediente que se tramita a instancia de D. Francisco Seco Franco,
en representación de “Vego Supermercados, S.A.”, para a instalación dun supermercado de
alimentación (Eroski Center) na Parcela F do Plan Parcial de San Sadurniño,, e vistos os
informes emitidos polos servizos técnicos e xurídicos municipais, a Xunta de Goberno Local,
por unanimidade dos cinco membros presentes, dos seis que a compoñen, adopta os seguintes
acordos:
A) Declarar a inadmisibilidade do recurso de reposición presentado con data
23-06-2005 contra o acorda da Xunta de Goberno Local de 23-maio-2005, polo que se aprobou
definitivamente o Estudo de Detalle da Parcela F do Plan Parcial de San Sadurniño, por ter a
consideración de instrumento de planeamento ó que é de aplicación o establecido no artigo
89.5 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural
de Galicia, constituíndo disposicións de carácter xeral, polo que contra a súa aprobación
definitiva non se poderá recorrer en vía administrativa, senon tan só a través do correspondente
recurso contencioso-administrativo nos termos previstos na lexislación aplicable.
B) Desestimar a solicitude de suspensión da execución do acto, pois dado que só pode
ser solicitada como medida accesoria coa interposición do correspondente recurso en vía
administrativa, a inadmisibilidade deste implica a da solicitude accesoria.
C) En relación coa solicitude de adopción de medidas para a reposición da legalidade
por mor dos movementos de terras levados a cabo na parcela citada, non cabe tal posibilidade,
pois as obras contan coa preceptiva licenza municipal, outorgada pola Xunta de Goberno Local
en sesión de 19 de agosto de 2005.
D) Desestimar a pretensión do alegante relativa á situación de “suspendido” que imputa
ó Estudo de Detalle polo transcurso do prazo de trinta días dende que se solicitou a súa
suspensión, pois tal pretensión non é admisible en dereito, segundo se fai constar nos apartados
A e B deste acordo.
E) Negar a calificación de sólo rústico que o alegante imputa á parcela obxecto do
expediente, por canto a ordenanza 2.1, apartado b do Plan Parcial de San Sadurniño establece:
“Uso comercial. Uso hotelero. Se admite unicamente en las zonas designadas al efecto para
centro cívico y de equipamiento”.
F) En canto á reiteración da solicitude de “suspensión del acto recurrido”que o
alegante leva a cabo no trámite de alegacións, declárase a súa inadmisibilidade, non só polos
motivos expostos nos apartados A e B, senon tamén por non corresponder a este momento
procedimental, pois só pode solicitarse como medida cautelar acompañando a un recurso
administrativo que se poida interpoñer contra un acto que poña fin á vía administrativa, (art.
111 da Lei 30/2002), mentres que neste caso estamos perante un mero acto de trámite, (a
información ó público do expediente de solicitude de licenza de actividade).
G) Desestimar, en base ó exposto, as alegacións formuladas con datas 27 de
outubro, 4 de novembro e 14 de novembro de 2005, por D. Miguel Sánchez Campos, en
representación da “Asociación Gallega de Distribuidores de Gasóleo (AGADISGAS)” e da
“Asociación de Estaciones de Servicios de A Coruña”, no expediente que se tramita a instancia
de D. Francisco Seco Franco, en representación de “Vego Supermercados, S.A.”, para a
instalación dun supermercado de alimentación (Eroski Center) na Parcela F do Plan Parcial de
San Sadurniño.

3º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
3.1. Visto os escritos asinados por Dª Pilar Toimil, en calidade de directora das Escolas infantís
Municipais dos Tilos e de Calo, de data 05.11.2005, con rexistros de entrada 6492 e 6493, de
09.11.2005, no que expón e subida do IPC correspondente a este curso, segundo a variación de
prezos desde setembro de 2004 a setembro de 2005, e visto o Informe de Intervención
favorable a súa aplicación ós contratos de xestión das Escolas Infantís citadas, a Xunta de
Goberno, por unanimidade dos cinco membros presentes, dos seis que a compoñen, aproba a
súa aplicación.
3.2. Visto o escrito por D. José Ramón Abel Suárez, con D.N.I. 33.251.676R, de data
18.11.2005, con rexistro de entrada 6607 e data 18.11.2005, no que expón que é titular da
parada de autoturismo clase B nº 1 deste Concello, á que ten afecto o vehículo marca Citroen
C-5, matrícula 9989-BTM, e que desexa substituilo polo de nova adquisición marca Opel
Vectra 1.9-DT, matrícula 6775-DSM, polo que solicita que se lle autorice o cambio.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda acceder ó solicitado.
4º) APROBACION DE PRESUPOSTO.
Vista a necesidade de equipamento para o campo de fútbol municipal situado no lugar de
Ribeira da parroquia de Reis deste concello, a Xunta de Goberno, por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda aprobar o presuposto realizado
polo arquitecto técnico muncipal, por un importe de ONCE MIL SEISCENTOS CORENTA EUROS, e que
se contratará a través do sistema de contrato menor de obras.
5º) APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS.
Vista a certificación de obras núm. 4 da obra de: Reforma dos Centros Sociais de Oza e
Rarís, asinada polo contratista Seixo, S.L. e polo director técnico das obras D. Luis Ruibal
Rodríguez, de data 31.08.2005, acompañada da factura núm. 00592/05, do 12.09.2005, e visto
o informe de fiscalización de Intervención, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar a certificación número 4 da obra referenciada, por importe de: 18.681,34 euros.
Factura núm. 00592/05, do 12.09, importe: 18.681,34 euros.
2º) Remitir a certificación á Xunta de Galicia, para o seu aboamento.
6º) DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.
Visto o escrito presentado por D. Bernardino Fernández Guerra, de data 24.08.2005, con
rexistro de entrada 4335 e data 24.08.2005, no que solicitaba que se modificase a licenza para
construcción de vivenda unifamiliar, que solicitara con data 25.10.2005, concedida en Xunta de
Goberno de 22.12.2004(exp. 315/04).
Visto que dita modificación lle foi concedida en Xunta de Goberno Local de 24.10.2005(exp.
328/05).
Visto o informe favorable de Intervención Municipal de data 09.11.2005, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda a devolución de 1.673 euros, correspondentes á primeira liquidación(exp. 315/04).

7º) APROBACIÓN EXPEDIENTE COMPRA DE FINCA.
-. Vista a oferta presentada por D. Juan Estévez Cordal, con DNI: 51.592.537-H, actuando en
nome propio e en representación da súa irmán Dª. María del Carmen Estévez Cordal, con DNI:
51.581.458-W, segundo poder outorgado ante o notario D. Manuel Remuñán López, de data 22
de agosto de mil novecentos noventa e catro, e igualmente en representación dos seus sobriños
D. Juan Carlos Estévez González, con DNI: 53.100.161-S e D. Isolino Estévez González con
DNI: 53.100.621-S, na que manifesta ser dono en propiedade da finca núm. 164 do Plano Xeral
de Concentración Parcelaria de San Cristóbal de Reis, que se describe da seguinte forma
segundo a acta de protocolización da reorganización da propiedade da zona de concentración
parcelaria de San Cristóbal de Reis e do plano xeral da mesma, de data 28.12.1982 : Finca
rústica, terreo dedicado a prado e monte ó sitio de Pedragueira, Concello de Teo, que linda
Norte con camiño, Sur con estrada de Padrón a Pontevea, Este con camiño e Oeste
descoñecidos. Ten unha estensión superficial de cinco áreas e cuarenta centiáreas.
Resultando que segundo informa o Sr. Concelleiro de Obras a finca é idónea para a colocación
da estación de bombeo para a depuradora de Pontevea, polo que por mor da contía, da
idoneidade da finca e da urxencia propón a súa adquisición.
Visto o informe de valoración da finca referenciada asinado polo enxeñeiro técnico agrícola D.
Luis Moreira Matos, de data 14 de novembro de 2005, no que se valora a finca na cantidade de
3.240 euros, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) Comprar a D. Juan Estévez Cordal, Dª. María del Carmen Estévez Cordal, D. Juan Carlos
Estévez González e D. Isolino Estévez González, polo prezo de: 3.000 (tres mil) euros, a finca
164 do Plano Xeral de Concentración Parcelaria de San Cristóbal de Reis, que se describe da
seguinte forma segundo a acta de protocolización da reorganización da propiedade da zona de
concentración parcelaria de San Cristóbal de Reis e do plano xeral da mesma, de data
28.12.1982: Finca rústica, terreo dedicado a prado e monte ó sitio de Pedragueira, Concello de
Teo, que linda Norte con camiño, Sur con estrada de Padrón a Pontevea, Este con camiño e
Oeste descoñecidos. Ten unha estensión superficial de cinco áreas e cuarenta centiáreas.
2º) Facultar expresamente ó Alcalde-Presidente para a formalización da escritura pública e para
todos os actos necesarios para a execución e xestión deste acordo e do seu correspondente
expediente.
8º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formularon.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as vinte e
unha horas, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde.

O Secretario acctal.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Luis Nieto Lago.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 16 DE DECEMBRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo (A Coruña ), sendo as 13 horas
do día 16 de decembro de 2005, reuníronse os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde acctal D. Antonio Castroagudín Valladares, co obxecto de
realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente
citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde acctal: D. Antonio Castroagudín Valladares.
Concelleiros: D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Juan B. Aller Suárez, D. F. Manuel Parajó
Liñares e D. Manuel Mata Iglesias.
Non asiste: D. Armando U. Blanco Martínez.
Secretario: D. Luis Nieto Lago, Secretario acctal. do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
1.1. A SAUGOR S.L., para construcción de dúas vivendas unifamiliares en Ameneiro, parroquia
de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Francisco Javier Fernández Echeverría,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Contará coa autorización de Patrimonio.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 7,00 M (B) e 7,00 M (A).
4) Volume/Edificabilidade: -/0,22 m2/m2 (B) e -/0,22 m2/m2 (A).
5)Presuposto: 86.677 euros (B) e 86.677 euros (A) .
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 400/05.

-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.2. A D. MANUEL OTERO ROMAR, en representación de POUSADAS DE COMPOSTELA, S.L.,
para construcción dunha vivenda unifamiliar en Sestelo, parroquia de Raris, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. José Antonio Padrón Conde, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra visados polo Colexio Oficial correspondente.
-O cerre da parcela situarase a unha distancia mínima de 5 metros o eixe da pista, respetando as
cesión que figuran no plano. Solicitará licenza de obras de cerre independente da vivenda.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G1).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 3,60 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,32 M2/M2.
5)Presuposto: 101.500 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 401/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.3. A D. AMABLE COTÓN ALBOR, para construcción dunha vivenda unifamiliar en Póboa,
finca nº 1455, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Alberto
Iglesias Fungueiriño, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias e Patrimonio.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).

3) Altura permitida proxecto: 3,95 M.
4) Volume/Edificabilidade: 0,23 M2/M2.
5)Presuposto: 136.500 euros.
6) Arquitecto Técnico director: Antonio Losada Vicente.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 402/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.4. A Dª. MARIA FERREIRO PICÓN, licenza para construcción dun cerramento de 178 ml., na
finca n º 116 e 117 situada en Póboa, parroquia de Cacheiras, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m o eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m (artigo 33.i) no caso de fincas edificadas e
1,00 m para fincas sen edificación.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.5. A D. MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ, licenza para construcción dun cerramento de 332
ml., na finca n º 451 e 452 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, en
Feros, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m o eixe da pista pública, situando a base do
mesmo a mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1.50 m (artigo 33.i) no caso de fincas edificadas e
1,00 m para fincas sen edificación.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-Contará coa autorización de Augas de Galicia.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.6. A D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, en representación de COMPOSTELA MOVIL, S.A.,
licenza para obras de construcción dunha zanxa para liña eléctrica de Media Tensión, cruzando

a vía pública en Reborido, paraxe Rial de Arriba, parroquia de Calo, segundo proxecto que se
xunta, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións.
-Aportar aval, polo importe de 300 €, os efectos de garante para reposición de pavimentos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.7. A Dª. ALICIA LANDEIRA CASAL, licenza para obras de acondicionamento interior e
limpeza de fachadas da vivenda nº 22 de Espasande, parroquia de Luou, segundo memoria
valorada, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Cumprirase o artigo 104.c) da mencionada Lei, para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das
construccións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais
empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.8. A TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A., licenza para instalación de
dúas cabinas telefónicas cubertas en Cacheiras, o pé da estrada C-541; unha en Montouto e
outra en Cacheiras, segundo plano que presenta, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-Contará coa autorización da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes,
para o tramo da estrada C-541.
-Repoñerase o pavimento en perfectas condicións.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.9. A D. MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ, licenza para segregación da finca nº 158 situada
en Penelas, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo técnico D. Santiago
Rodríguez Alcalá, debendo axustarse ás seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, debendo materializa-las cesións
para ampliación de viais de acordo co artigo 171 da Lei 9/2002, no momento de solicita-la
licenza de edificación.

2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. MARCOS PEREIRA LÓPEZ, en representación
de MERFIOZA, S.L., con NIF: 34.266.106-Q, para licenza de apertura dun local destinado a
restaurante, no lugar de Ribas, parroquia de Oza, e dada conta do informe favorable emitido
pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 29.11.2005 e da acta de
comprobación favorable de data 14.12.2005 redactada polo técnico municipal para o inicio da
actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MARCOS PEREIRA LÓPEZ, en representación de MERFIOZA, S.L., a licenza
definitiva para apertura dun local destinado a restaurante.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada polos servicios correspondentes do Concello e logo de acreditado
o pagamento polo interesado expedirase a licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, en
representación de COMPOSTELA MOTOR, S.A., con NIF: 33.225.027-D, para licenza de
apertura dun local destinado a venda e reparación de automóbiles, no lugar de Galanas,
parroquia de Calo, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade do 29.11.2005 e da acta de comprobación favorable de data
19.09.2005 redactada polo técnico municipal para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder a D. FRANCISCO PÉREZ IGLESIAS, en representación de COMPOSTELA MOTOR,
S.A., a licenza definitiva para apertura dun local destinado a venda e reparación de automóbiles.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada polos servicios correspondentes do Concello e logo de acreditado
o pagamento polo interesado expedirase a licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) ESCRITOS DE PETICIÓN
3.1.- Dada conta do escrito asinado por D. JOSÉ Mª RAMA RIVAS, en representación de
CONSTRUCCIONES BERRES S.L., de data 30.11.2005, con rexistro de entrada no Concello
núm. 6894, do 2.12.2005, no que solicita o cambio de titularidade das licenzas nº 272/05,
273/05, 274/05, 275/05 e 276/05, concedidas pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data
7.09.2005, a D. Manuel Rodríguez Buela, D. José Sumay Vidal e D. José Ferradas Redondo;
excepto a nº 276/05 que foi concedida a D. Antonio González Gil, para construcción dunha
vivenda unifamiliar por cada expediente no lugar de Aido, parroquia de Luou, pasando a nome
do solicitante; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade das ditas licenzas urbanísticas, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foron concedidas as primitivas licenzas.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
3.2.- Dada conta do escrito asinado por D. ANTONIO I. GONZÁLEZ GIL, con rexistro de
entrada no Concello núm. 6869, do 1.12.2005, no que solicita o cambio de titularidade das
licenzas nº 318/04 e 319/04 (concedidas pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data
22.12.2004), 3/05, 4/05 e 5/05 (concedidas pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data

10.01.2005), a Dª. María Luisa Alfonso Bellagona, para construcción dunha vivenda
unifamiliar por cada expediente en Cobas, parroquia de San Francisco de Asis, pasando a nome
de BALEA INMOBILIARIA GALLEGA S.L.; vistos os documentos obrantes no expediente, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autoriza-lo cambio de titularidade das ditas licenzas urbanísticas, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foron concedidas as primitivas licenzas.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
3.3. Visto o escrito asinado por D. Arturo Álvarez Rodríguez, en calidade de director do CEIP
Os Tilos, de data 24.11.2005, con rexistro de entrada nº 6991 e data 12.12.2005, no que
expónque o día 16.11.05 se celebrou un consello escolar no centro, e da conta das conclusións
chegadas no punto de rogos e preguntas. A Xunta de Goberno, por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, dase por enterada.
3.4. Visto o escrito asinado por Dª Eva Isabel González, con D.N.I. 44.832.207D, de data
30.11.2005, con rexistro de entrada 6838 da mesma data, no que en esencia expón que por mor
do estado da vía que discorre entre Montouto e Penelas, tivo danos no seu vehículo, facendo a
conseguinte reclamación de ditos danos, adxuntando factura nº 0337/2005 de 22.11.2005, de
“Talleres David”, por importe de 416,78 euros. Visto o informe da policía local, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen acorda:
1º) Abonar á interesada o importe dos gastos ocasionados, previa presentación no Concello da
factura orixinal, por importe de 416,78 euros.
2º) Pasar ó expediente a Intervención para proceder ó pagamento.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Dolores Sánchez Calviño, para a
compra dunha estufa, por un importe de 289,94 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.4. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Ramona Sampedro Vidal, para o pago
dunhas gafas para a solicitante e o seu cónxuxe, por un importe total de 720 euros.

2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.

3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.5. MODIFICACION DE INFORME SOCIAL. Visto o informe emitido polo Departamento
de Servicios Sociais, que modifica o emitido con data 19.09.2005, relativo á axuda de
emerxencia social a Dª Mª Carmen Rippe Moro, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen acorda:
1º) A modificación da axuda de emerxencia social concedida na Xunta de Goberno Local de
data 04.10.2005, para o pago do comedor escolar da filla da solicitante durante o curso
2005/2006, pasando a ser só para o primeiro trimestre do curso, debido ó cambio de municipio
de residencia da solicitante.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.6. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.
Visto o informe emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación
obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Antonio León Furelos, DNI.
33.071.180, posto que segundo o informe do 16.09.2005 do Equipo de Valoración de
Minusvalideces da Delegación Provincial da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, o
interesado presenta unha necesidade de asistencia de terceira persoa.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
3.7. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe emitido polo Departamento
de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cincos membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda concederlle a axuda no fogar a Dª. Josefa Villar Fandiño, D.N.I. nº: 76.810.862Q, non
debendo aportar a solicitante ningunha cantidade para o citado fin.
3.8. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe emitido polo Departamento
de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cincos membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda concederlle a axuda no fogar a D. Florentino Otero Estévez, D.N.I. nº: 33.070.981,
debendo aportar o solicitante a cantidade de 14,42 euros para o citado fin.
4º) ACEPTACION DE SUBVENCION
Vista a Resolución de 30 de novembro de 2005, da Delegada Provincial da Consellería de
Traballo, pola que se concede a este Concello unha subvención de dez mil euros, (10.000 €),
para financia-lo importe máximo do 30% dos custos laborais totais da contratación dun
Técnico Local de Emprego, ó abeiro da orde de 1 de agosto de 2005, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos cinco membros presentes, sendo seis o seu número legal, adoptou
os seguintes acordos:
1º)Acepta-la subvención concedida, comprometéndose ó cumprimento das obrigas contidas no
apartado segundo da devandita resolución.
2º) Dar conta deste acordo á Delegación Provincial da Consellería de Traballo, facultando ó Sr.
Alcalde-Presidente para levar a cabo os actos de trámite precisos para a súa execución.

5º) DACION DE CONTA DE CONVENIO DE COOPERACION
Dase conta do Convenio de Cooperación asinado entre o Sr. Alcalde do Concello de Teo e o
Presidente da Excma. Deputación Provincial da Coruña para o mantemento do Servizo de
Normalización Lingüística, financiando a contratación dun técnico por prazo dun ano, (outubro
2005 a setembro 2006), a xornada completa e dedicación exclusiva ó servizo.
Os membros da Xunta de Goberno danse por enterados do contido do convenio.
6º) APROBACION DE ADDENDA A CONVENIO DE COLABORACION.
Tendo en conta o desenvolvemento do convenio de colaboración subscrito entre o Concello de
Teo e a Universidade de Santiago de Compostela con data 19 de xullo de 2005, para levar a
cabo actividades de formación do persoal laboral no programa "Ruptura de parella non de
familia" e no maltrato doméstico e para a asistencia técnica en casos de ruptura conxugal e da
problemática do maltrato no ámbito familiar, e considerada a proposta da Universidade, a
través do grupo de investigación do Departamento de Psicoloxía da Facultade de Psicoloxía, a
Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes, sendo seis o seu
número legal, adoptou os seguintes acordos:
1º)Aprobar a Addenda ó Convenio de colaboración asinado con data 19-07-2005 coa
Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento de actividades de formación
do persoal laboral no programa "Ruptura de parella non de familia" e no maltrato doméstico e
para a asistencia técnica en casos de ruptura conxugal e da problemática do maltrato no ámbito
familiar, para continuar desenvolvendo o programa durante o ano 2006.
2º)Comprometer, de conformidade co estipulado na primeira cláusula da addenda, unha achega
económica de 15.400,00 euros, que se suma ó compromiso inicial, que se prorroga ó exercicio
2006, de achegar 6.600,00 euros, ascendendo a achega total do concello a 22.000,00 euros.
3º)Dar conta deste acordo ós responsables do programa obxecto do convenio de colaboración,
facultando ó Sr. Alcalde-Presidente para levar a cabo os actos que sexan precisos para a súa
execución.
7º) ADXUDICACION DE CONTRATO DE SUBMINISTRO.
Vista a proposta da Mesa de Contratación para a adxudicación do contrato de subministro dun
Tractor con Desmalezadora, no concurso convocado mediante anuncios no DOG de 3-10-2005
e BOP da Coruña de 08-10-2005, (corrección de erros BOP 24-10-2005), a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos cinco membros presentes, sendo seis o seu número legal, adoptou
os seguintes acordos:
1º)Adxudica-lo contrato de subministro dun tractor con desbrozadora á empresa Comercial
Cereijo, S.A., con CIF: A-27025717, e domicilio social en Milagrosa, 98, LUGO, que ofertou a
seguinte maquinaria:
Tractor JOHN DEERE, modelo 6820 Spirit DT, con accesorios.
Prezo: 101.550,00 euros (IVE incluído), que supón unha baixa do 0,048% sobre o tipo de
licitación.
2º) Dar conta deste acordo á empresa adxudicataria, co requirimento de constitución da
Garantía definitiva polo importe de Catro mil sesenta e dous euros (4.062,00 €), equivalente ó
4% do prezo de adxudicación, previa a formalización do correspondente contrato
administrativo, que será preparado por Secretaría.

3º) Notificar, ó mesmo tempo, os demais licitadores, de conformidade co establecido no Texto
Refundido da Lei de contratos das Administracións Públicas.

4º)Facultar á Alcaldía para a realización dos trámites necesarios para a execución deste acordo.
8º) APROBACION DA CONSTITUCION DE XUNTA DE COMPENSACION
Vista a solicitude formulada por Don Jorge Mínguez Valladares, con NIF 396921852R,
actuando en representación da empresa "Residencial Valle de Ramallosa, S.L., con CIF
B-43783059 para que se proceda á aprobación da constitución da Xunta de Compensación e
posterior elevación á Dirección Xeral de Urbanismo ós efectos da súa inscrición no Rexistro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras, a Xunta de Goberno, por unanimidade dos cinco
membros presentes, sendo seis o seu número legal, adopta os seguintes acordos:
1º)Aprobar a constitución da Xunta de Compensación do Plan Parcial do Sector SAUR-3 A
Ramallosa-Teo, segundo consta en escritura pública outorgada perante o Notario de Cambril
(Tarragona), D. Rafael Martínez Olivera, con data 12 de decembro de 2005, e ratificada polo
representante do Concello de Teo perante o Notario de Padrón (A Coruña), D. Francisco León
Gómez, con data 14 de decembro de 2005.
2º)Dar traslado deste acordo á Dirección Xeral de Urbanismo, da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transporte, ós efectos de que se inscriba a esta Xunta de
Compensación no Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
9º) APROBACION DEFINITIVA DE PROXECTO DE COMPENSACION.
Rematado o prazo de exposición pública do acordo de aprobación inicial do Proxecto de
Compensación para o desenvolvemento do Plan Parcial do Sector SAUR-3 A Ramallosa-Teo, e
visto o informe técnico-xurídico, a Xunta de Goberno, por unanimidade dos cinco membros
presentes, sendo seis o seu número legal, adopta os seguintes acordos:
1º)Aprobar definitivamente o Proxecto de Compensación para o Plan Parcial do Sector
SAUR-3 A Ramallosa - Teo, cos seguintes condicionantes, segundo constan no informe
técnico-xurídico asinado polo Arquitecto Técnico Municipal e polo Asesor Xurídico do
departamento de Urbanismo:
1) Se proceda á inscrición da constitución da Xunta de Compensación no Rexistro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras da Dirección Xeral de Urbanismo.
2) Se acredite a notificación individualizada do sometemento do Proxecto de Compensación a
información pública tanto aos membros da Xunta de Compensación como aos propietarios non
adheridos á mesma.
3) Se presente texto refundido no que:
a) Se recollan as adxudicacións correspondentes ós propietarios non adheridos libres de gastos
de urbanización, gravándose as parcelas da entidade promovente cos gastos que correspondan a
estes propietarios.
b) Se corrixa a superficie das fincas aportadas para facela coincidir coas de resultado.
c) Se corrixa a descrición das fincas de resultado na forma indicada no informe
técnico-xurídico.
d) Se describan as cargas que gravan as parcelas resultantes na forma esixida pola lexislación
hipotecaria.
2º) Comunicar este acordo á empresa promotora do proxecto de compensación ós efectos de
seguir co desenvolvemento do Plan Parcial.
-. FORA DA ORDE DO DÍA.
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente compoñen a Xunta de
Goberno Local, acordouse a inclusión dos seguintes asuntos na orde do día:

- APROBACIÓN DE PRESUPOSTO.- A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a ompoñen, acorda aprobar o presuposto de
“Manuel Sobredo S.L.” para a poda e biotriturado da rama das árbores da Urbanización Os
Tilos, por un importe total de 5.858 euros(IVE incluido).

E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as catorce
horas e corenta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do
Sr. Alcalde acctal, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de
abril.
Vº e Prace.
O Alcalde acctal.
O Secretario acctal.

Asdo. Antonio Castroagudín Valladares.

Asdo. Luis Nieto Lago.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 21 DE DECEMBRO DE 2005.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 13,40
horas ( con retraso) do día 21 de decembro de 2005, reuníronse os señores concelleiros de
seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde acctal D. Antonio Castroagudín
Valladares, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a
que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde acctal: D. Antonio Castroagudín Valladares.
Concelleiros: D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Juan B. Aller Suárez, D. F. Manuel Parajó
Liñares e D. Manuel Mata Iglesias.
Non asiste: D. Armando U. Blanco Martínez.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
1.1. A D. FRANCISCO LORES TOME E OUTRA, para construción dunha vivenda unifamiliar en
Castres, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Fco. Javier
Fernández Echeverria, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 3,14 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,19 M2/M2.
5)Presuposto: 85.897,44 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 409/05.

-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.2. A D. MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ, en representación de PROMOCIONES VAL DO
CASAL S.L., para construción dunha vivenda unifamiliar en Penelas, finca nº 158-1, parroquia
de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Santiago Rodríguez Alcalá,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
-Urbanizará o fronte da parcela nº 158 segundo memoria prasentada, conectando os servicios
urbanísticos das vivendas no punto e coas condicións técnicas que indique a compañía
adxudicataria Aquagest.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL (NT-G1).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,19 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,216 M2/M2.
5)Presuposto: 83.907,85 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 410/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.3. A D. MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ, en representación de PROMOCIONES VAL DO
CASAL S.L., para construción dunha vivenda unifamiliar en Penelas, finca nº 158-2, parroquia
de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Santiago Rodríguez Alcalá,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.

-Urbanizará o fronte da parcela nº 158 segundo memoria presentada, conectando os servicios
urbanísticos das vivendas no punto e coas condicións técnicas que indique a compañía
adxudicataria Aquagest.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL (NT-G1).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,19 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,2253 M2/M2.
5)Presuposto: 83.907,85 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 411/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.4. A D. MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ, en representación de PROMOCIONES VAL DO
CASAL S.L., para construción dunha vivenda unifamiliar en Penelas, finca nº 158-3, parroquia
de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Santiago Rodríguez Alcalá,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
-Urbanizará o fronte da parcela nº 158 segundo memoria presentada, conectando os servicios
urbanísticos das vivendas no punto e coas condicións técnicas que indique a compañía
adxudicataria Aquagest.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL (NT-G1).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,19 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: CUMPRE.
5)Presuposto: 83.907,85 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 412/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a

data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.5. A D. MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ, en representación de PROMOCIONES VAL DO
CASAL S.L., para construción dunha vivenda unifamiliar en Penelas, finca nº 158-4, parroquia
de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Santiago Rodríguez Alcalá,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnicos directores de obra.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
-Urbanizará o fronte da parcela nº 158 segundo memoria presentada, conectando os servicios
urbanísticos das vivendas no punto e coas condicións técnicas que indique a compañía
adxudicataria Aquagest.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL (NT-G1).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 5,19 M (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: CUMPRE.
5)Presuposto: 83.907,85 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 413/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.6. A D. JOSÉ SILVA GONZÁLEZ, para rehabilitación dunha vivenda unifamiliar situada en
Pedra, parroquia de Recesende, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Gumersindo
Ferro Pichel, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos indicados no artigo 29.1 g) e
172.2 da Lei 9/2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL (NT-G1).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: EXISTENTE (B+1).
4) Volume/Edificabilidade: 0,376.
5)Presuposto: 81.200 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.

9) Número de expediente: 414/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.7. A D. JOSÉ MATO MONTES, en representación de MATO MONTES S.L., para construción de
dúas vivendas unifamiliares adosadas na finca nº 1340, paraxe “Seara”, Balcaide, parroquia de
Calo, segundo proxecto redactado polos arquitectos D. Francisco Javier Fernández Echeverría e
D. Pablo Castro Pais, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando a construción ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material das obras.
-Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultanea dos servicios urbanísticos pendentes de executar.
-Afirmará o fronte da finca, a mesma cota da pista existente e instalará tuberia de pluviais con
diámetro mínimo de 40 centímetros a unha distancia mínima de 9 metros ó eixe da pista, baixo
as condicións técnicas indicadas pola compañía adxudicataria dos servicios.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: URTA-URBANO.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.
3) Altura permitida proxecto: 6,81 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,30 M2/M2.
5)Presuposto: 189.090,01 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 416/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.8. A Dª. PILAR ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de MAHIA SANTIAGO
S.L., para modificación do proxecto de construcción dunha vivenda unifamiliar situada na finca
81-N, dentro do ámbito do Plan Parcial SAUR-4, Pedrouso, zona AR-9, segundo proxecto
visado o 26.07.2004 e o 12.08.2004, redactado polo arquitecto D. Francisco Otero Méndez e
outro (incluida na licenza nº 100/02, concedida pola Comisión de Goberno en sesión do
21.03.2002) , debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, cumprindo o resto das condicións da licenza
de data 21.03.2002.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: SAU-4 –VIVENDA UNIFAMILIAR.
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES.

3) Altura permitida proxecto: CUMPRE.
4) Volume/Edificabilidade: CUMPRE.
5)Presuposto: 101.200 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 415/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.9. A Dª. MARÍA TERESA MOLINO PIZARRO, para a modificación de catro vivendas a
contruir sobre as fincas nº 486 e 487 de Insua, parroquia de Luou, expedientes 65, 66, 68 e 69
do ano 2005, que foran concedidas pola Xunta de Goberno Local en sesión do 9.02.2005,
adaptandoas á finca, e cambio de titularidade a nome de LAR DE INSUA, S.L., segundo
proxecto modificado redactado polo arquitecto D. Antonio Pena Rey, debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:
-Manterá as mesmas condicións das licenzas concedidas anteriormente nos expedientes 65, 66,
68 e 69 do ano 2005.
Réxime da licenza concedida:
1) Clasificación do solo: NUCLEO TRADICIONAL (NT-G2).
2) Uso: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27).
3) Altura permitida proxecto: 7 M.
4) Volume/Edificabilidade: -/0,25 M2/M2 (Igual para cada parcela).
5)Presuposto: 80.945,29 euros (Igual para cada parcela), cun total de 323.781,16 euros.
6) Arquitecto Técnico director: --.
7) Prazo de inicio das obras: 6 meses.
8) Prazo de remate das obras: 3 anos.
9) Número de expediente: 417/05.
-. Segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, será requisito indispensable en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
1.10. A D. JULIO FIGUEIRAS RIAL, licenza para construción dun galpón de 25 m2, na finca nº
363 de Outeiro, parroquia de Oza, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 3,50 m.
-Tipoloxía, volume e materiais empregados congruentes co entorno rural, empregando pedra ou
outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores

e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A construción cumprirá as condicións xenéricas do artigo 42 e 44 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.11. A D. RAMÓN CARBALLAL DAVILA, licenza para construcción dun galpón de 30 m2, en
Osebe, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima cornisa 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 30 º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona. A carpintería exterior deberá ser de madeira pintada ou de aluminio lacado e
con cores acordes co medio rural.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.12. A D. MARCOS GONZÁLEZ COEGO, licenza para construción dun caseto para colocación
de placas solares e servicios secundarios da vivenda de 15 m2, en Insua, parroquia de Luou,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pedente máxima da cuberta 30 º.
-As novas construccións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.13. A D. JOSÉ MARÍA SOUTO MARTÍNEZ, licenza para construcción dun cerramento de 85
metros lineais, entre lindeiros, nas fincas nº 374 e 373 situadas en Ribeira, parroquia de Reis,
debendo axustar as obras ás seguintes condicións:

-O primeiro poste do cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública,
situando a base do mesmo na mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o
borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A altura
máxima será de 2,20 metros.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.14. A Dª. VICTORIA CARRO MEIJIDE, licenza para construción dun cerramento de 25 metros
lineais, nas fincas nº 950 e 951, situadas en Cacheiras, debendo axustar as obras ás seguintes
condicións:
-O cerre situarase a distancia mínima de 7 metros ó eixe da pista pública para a finca nº 951,
situando a base do mesmo na mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o
borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.15. A Dª. AUREA LÓPEZ MIRÁS, licenza para construción dun cerramento de 167,60 metros
lineais, na finca nº 353, situada en Outeiro, nº 6, parroquia de Oza, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-O cerre situarase a distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo á mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.16. A D. ANTONIO VAAMONDE BOTANA, licenza para construción dun cerramento de 138
metros lineais, na finca nº 104 situada en A Grela, parroquia de Lampai, debendo axustar as
obras ás seguintes condicións:

-O cerre situarase á distancia mínima que sinale a Excma. Deputación para a estrada provincial
e a 4 metros do eixe da pista municipal, situando a base do mesmo na mesma cota que o
pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións das NNSS do Concello para solo de núcleo rural. A parte
cega do cerre terá unha altura máxima no punto medio de 90 centímetros, non debendo superar
1,30 metros no punto máis alto por razón de pendente, e o resto do cerre, ata unha altura
máxima de 2,20 metros con tela metálica, reixa, etc.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fabrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.17. A Dª. DOLORES FRANCISCO BUELA, licenza para obras de retellado, revestimento e
pintado de vivenda unifamiliar situada en Coira, parroquia de Reis, debendo axustar as obras ás
seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.18. A PROVIBER, S.L.U., licenza para obras de arranxo de cuberta, tabiquería e pintura na
edificación “Casa Pampin” de Vilares de Francos, parroquia de Calo debendo axustar as obras
ás seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de

fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.19. A SEGADE SAELCO S.A., licenza para canalización subterránea de tendido eléctrico en
Galanas, zona “Rodullo”, parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Repoñer o pavimento e aceras en perfectas condicións.
-Aportar aval polo importe de 1.500 €, ós efectos de garante para reposición de pavimentos.
-Contará coa autorización previa de Industria.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.20. A MALGA S.L., licenza para canalización subterránea de tendido eléctrico en Riotinto,
parroquia de Calo, debendo axustar as obras ás seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Repoñer o pavimento e aceras en perfectas condicións.
-Aportar aval polo importe de 1.100 €, ós efectos de garante para reposición de pavimentos.
-Contará coa autorización previa de Industria.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
1.21. Escrito asinado por D. ANTONIO NOYA PUMAR, en representación de PROGAEYCO, S.L.,
de data 25.05.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 2537, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 20 de decembro de 2005 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. ANTONIO NOYA
PUMAR, en representación de PROGAEYCO, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para
a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Pedra, finca 546, parcela B, parroquia de
Recesende, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 179/03, de data
6.10.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
1.22. AUTORIZACIÓNS PARA A CONCESIÓN DE LICENZA.
1.22.1. Vista a solicitude presentada por D. RAMÓN CARBALLAL DÁVILA, en representación
de CARBALLAL DE RESIDUOS S.L, de data 31.10.2005, con rexistro de entrada no Concello
núm. 6273, e demais documentos obrantes no expediente, para levar a cabo obras dunha planta
de xestión e reciclaxe de residuos da construcción e demolición na Mina Casalonga, sita no
lugar de Casalonga, parroquia de Calo, tramitada ó abeiro do art. 41 da Lei 9/2002, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda

informar favorablemente a autorización para a concesión da licenza solicitada, ós efectos da
súa remisión á C.P.T.O.P.T.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1.- Escrito de Dª. MARIA GARRIDO GARRIDO, NIF: 35.462.480-E, de data 1.06.2005, con
rexistro de entrada no Concello núm. 2.656, do 2.06.2005, solicitando licenza de apertura para
o establecemento dun centro de perruquería e estética, en Pontevea, parroquia de Reis.
Vistos a certificación técnica de solidez e seguridade asinada polo arquitecto D. Rufo José
Fernández Rodríguez, de data 1.06.2005, e o informe favorable da Consellería de Sanidade de
data 13.12.2005, e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda
conceder a licenza que se solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Tesourería e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.
2.2.- Escrito de Dª. ELENA QUINTAS GONZÁLEZ, NIF: 32.651.081-M, con rexistro de entrada
no Concello núm. 2.884, de data 15.06.2005, solicitando licenza de apertura para o
establecemento dunha axencia de viaxes, en urbanización As Palomas, local 5, parroquia de
Cacheiras.
Vistos a certificación técnica de solidez e seguridade asinada polo aparellador D. Jorge
Gallardo Quiroga, de data 4.06.2005, e o informe favorable da Consellería de Sanidade de data
13.12.2005, e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda
conceder a licenza que se solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Tesourería e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.
2.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ MANUEL RIVAS FRAGA, con NIF:
78.792.026-Y, para licenza de apertura dun local destinado a barnizado de madeira, no lugar de
Fornelos, parroquia de Raris, e dada conta da acta de comprobación de data 14.12.2005
redactada polo técnico municipal para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ MANUEL RIVAS FRAGA, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a barnizado de madeira.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Tesourería e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) EXPEDIENTES DE INFRAVIVENDA RURAL.
3.1. Visto o expediente de solicitude de axudas para infravivenda rural tramitado polo
Departamento de Servizos Sociais do Concello referente a Dª. Carmen Lueiro Noya, DNI:

33072142, informado favorablemente polo mencionado Departamento, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes acorda:
1º) Solicitar subvención ó Instituto Galego da Vivenda e Solo para a vivenda de Dª. Carmen
Lueiro Noya, DNI: 33072142, aceptando os termos establecidos no Decreto 233/2003, do 3 de
abril, e de conformidade coa memoria, orzamento e prazo obrantes no expediente, facultándose
ó Sr. Alcalde para a realización dos demais trámites necesarios para a execución e xestión do
expediente, e para a aceptación da subvención.
3.2. Visto o expediente de solicitude de axudas para infravivenda rural tramitado polo
Departamento de Servizos Sociais do Concello referente a Dª. Dolores Sánchez Calviño, DNI:
33069493-R, informado favorablemente polo mencionado Departamento, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes acorda:
1º) Solicitar subvención ó Instituto Galego da Vivenda e Solo para a vivenda de Dª. Dolores
Sánchez Calviño, DNI: 33069493-R, aceptando os termos establecidos no Decreto 233/2003,
do 3 de abril, e de conformidade coa memoria, orzamento e prazo obrantes no expediente,
facultándose ó Sr. Alcalde para a realización dos demais trámites necesarios para a execución e
xestión do expediente, e para a aceptación da subvención.
3.3. Visto o expediente de solicitude de axudas para infravivenda rural tramitado polo
Departamento de Servizos Sociais do Concello referente a Dª. Purificación Gude González,
DNI: 76484079, informado favorablemente polo mencionado Departamento, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes acorda:
1º) Solicitar subvención ó Instituto Galego da Vivenda e Solo para a vivenda de Dª.
Purificación Gude González, DNI: 76484079, aceptando os termos establecidos no Decreto
233/2003, do 3 de abril, e de conformidade coa memoria, orzamento e prazo obrantes no
expediente, facultándose ó Sr. Alcalde para a realización dos demais trámites necesarios para a
execución e xestión do expediente, e para a aceptación da subvención.
3.4. Visto o expediente de solicitude de axudas para infravivenda rural tramitado polo
Departamento de Servizos Sociais do Concello referente a Dª. Rosalía Piedra Parajó, DNI:
33070193-B, informado favorablemente polo mencionado Departamento, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes acorda:
1º) Solicitar subvención ó Instituto Galego da Vivenda e Solo para a vivenda de Dª. Rosalía
Piedra Parajó, DNI: 33070193-B, aceptando os termos establecidos no Decreto 233/2003, do 3
de abril, e de conformidade coa memoria, orzamento e prazo obrantes no expediente,
facultándose ó Sr. Alcalde para a realización dos demais trámites necesarios para a execución e
xestión do expediente, e para a aceptación da subvención.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na convocatoria
de citación á sesión, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as catorce
horas e dez minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde acctal, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde acctal.
O Secretario.

Asdo. Antonio Castroagudín Valladares.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 27 DE DECEMBRO DE 2005.
No salón de sesións da Casa do Concello de Teo (A Coruña), sendo as 13,30 horas do
día 27 de decembro de 2005, reuníronse os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo
a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión
extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde:
D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros:
D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel R. Cajaraville Campos, D.
Juan B. Aller Suárez, D. F. Manuel Parajó Liñares e D. Manuel Mata Iglesias.
Secretarioacctal: D. Luis Nieto Lago, Adxunto a Secretaría do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde
do día que figura na convocatoria.
1º) ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE ASESORÍA XURÍDICA E DEFENSA DA
CORPORACIÓN.-....................................................................................................................
VISTAS as plicas presentadas no Procedemento Negociado sen publicidade incoado para a
contratación do servizo de Asesoría Xurídica e defensa en procesos contenciosoadministrativos, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros presentes, que
constitúen o seu número legal, adoptou os seguintes acordos:
Primeiro) Adxudicar as puntuacións, de conformidade co establecido nos Pregos de Cláusulas
Administrativas e de prescripcións técnicas, que á seguir se reflicten:
Méritos
Licitador
Memoria
Prezo
Total
Profesionais
Pedro Pereira Casás
3,00
2,50
2,00
7,50
José Enrique Herrero de Padura
4,00
3,00
2,00
9,00
Mª Luisa Moure Sagasti
3,50
2,50
2,00
8,00
Segundo) Adxudicar o contrato a D. JOSÉ ENRIQUE HERRERO DE PADURA, con NIF: 35926598-T,
avogado do ilustre colexio da Coruña, no prezo de DEZAOITO MIL EUROS, (18.000,00 €), I.V.E.
incluído.
Terceiro) Notificar este acordo a tódolos licitadores, comunicándolle ó adxudicatario o prazo
para proceder á sinatura do contrato administrativo
Cuarto) Facultar á Alcaldía para a realización dos trámites necesarios para a execución deste
acordo.

2º) CONCESIÓN DE AXUDAS PARA ENSINO E TRANSPORTE PARA O CURSO
2005-2006.- ................................................................................................................................
Vista a proposta do departamento de Cultura e Deportes, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seis membros presentes, que constitúen o seu número legal, aprobou a
concesión de becas para axudas ó estudo e transporte para o curso escolar 2005-2006, por un

importe total de OITENTA E UN MIL SESENTA EUROS, (81.060,00 €). As axudas serán feitas efectivas
persoalmente ós interesados nos próximos días.
E non habendo máis asuntos que tratar comprendidos na orde do día que figura na
convocatoria, pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa sendo as catorce horas, o
que como Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse
copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde,

O Secretario acctal.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Luis Nieto Lago.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 9 DE XANEIRO DE 2006.
No salón de reunións da Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 19 horas
do día 9 de xaneiro de 2006, reuníronse os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo
a presidencia do 1º Tenente de Alcalde D. Antonio Castroagudín Valladares, co obxecto de
realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde acctal: D. Antonio Castroagudín Valladares.
Concelleiros: D. Manuel R. Cajaraville Campos, D. Juan B. Aller Suárez, D. F. Manuel Parajó
Liñares e D. Manuel Mata Iglesias.
Non asiste: D. Armando U. Blanco Martínez.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde acctal declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte
orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO
24.10.2005 E 14.11.2005.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda prestar aprobación ós mesmos sen ningunha rectificación.
2º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
2.1. Visto o escrito remitido vía fax do 05.01.2006, asinado por D. Manuel González García,
Delegado Comercial de El Correo Gallego en relación á Feira Internacional de Turismo (Fitur
2006) que se realizará os días 25,26,27,28 e 29, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Realizar no mencionado xornal un anuncio institucional deste Concello polo prezo de
1.051,77 euros, máis o 16% de Ive.
2.2. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Santiago Gacio Tarrío, DNI.
33.071.290-G, posto que segundo o certificado do grao de minusvalidez do 28.10.2005 da
Delegación Provincial de Igualdade e do Benestar, o interesado presenta dificultades graves de
mobilidade que lle impiden a utilización do transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
2.3. Visto o escrito de Expourense, de data 28.12.2005, asinado por D. Alejandro Rubín
Carballo, para a participación deste Concello no Certamen Xantar 2006, anticipando que o día
8 de febreiro estará adicado a Teo, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Participar no certamen autorizando un gasto de:1.160 euros, ive incluido, facultando ó Sr.
Alcalde para os demais trámites.

2.4. Visto o escrito asinado por D. Juan Carlos Barreiro Antonio, en calidade de Presidente da
Asociación Nova Revolta de Rarís, de data 21.11.2005, con rexistro de entrada no Concello
núm. 7026, do 14.12.2005, no que en resumo expón que o muro de cerre do entorno da Iglesia
derrubouse en parte, cara ó camiño de acceso ás casas habitadas que se atopan detrás da
mesma, solicitando a mediación ante os organismos competentes ou ben que se lles informe
onde teñen que dirixir as súas peticións para evitar o derrube total do mesmo.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Comunicar ó interesado que o Concello xa retirou as pedras da vía pública e se señalizou,
informándoselle ó señor cura da parroquia que será o seu propietario quen deberá reparar o
mesmo.
2.5. Visto o escrito asinado por D. Juan Carlos Barreiro Antonio, en calidade de Presidente da
Asociación Nova Revolta de Rarís, de data 21.11.2005, con rexistro de entrada no Concello
núm. 7027, do 14.12.2005, no que en resumo expón que a pista que vai ó local de gandeiros
está en moi mala situación, solicitando que sexa inspeccionada co fín de pedir ó órgano que
corresponda o amaño da mesma; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Comunicar ó interesado que polo Concello se deu orde de que se amañase a pista.
2.6. Visto o escrito asinado por D. Juan Carlos Barreiro Antonio, en calidade de Presidente da
Asociación Nova Revolta de Rarís, de data 21.11.2005, con rexistro de entrada no Concello
núm. 7028, do 14.12.2005, no que en resumo solicita a realización dunha serie de actuacións na
parroquia, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento das necesidades plantexadas e comunicar ó interesado que se irán
facendo pouco a pouco na medida en que as dispoñibilidades orzamentarias o permitan as que
sexan competencia do Concello.
2.7. Escrito asinado por Dª. Angeles Varela Aneiros, DNI:32.636.941-X, con rexistro de
entrada no Concello núm. 6436, de data 08.11.2005, no que en resumo expón que sufriu danos
no seu vehículo por mor dun socavón existente no vial que vai de Olveira-Reis á estrada A
Estrada- Santiago con data 31 de outubro de 2005 e reclama ditos danos, que segundo a
documentación que adxunta de Talleres Pontevea de data 04.11.2005, ascenden á cantidade
de:120 euros. Resultando acreditado o dano producido e a relación de causalidade existente
segundo se desprende da documentación que acompaña a interesada, e visto o informe da
Policía Local obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar á interesada o importe dos gastos ocasionados, previa presentación no Concello da
factura orixinal, consonte co presuposto de Talleres Pontevea, de data 04.11.2005.
2º) Pasar ó expediente a Intervención para proceder ó pagamento.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

2.8. Vista a reclamación presentada por D. Pedro Legerén Varela, DNI: 33.016.373-B, de data
14 de novembro de 2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 6620, do 18.11. 2005, de
esixencia de responsabilidade patrimonial do Concello por mor dun accidente nunhas escaleiras
dos Tilos con data 19 de xuño de 2005.
Visto o disposto no RD. 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o regulamento dos
procedementos das administracións públicas en materia de responsabilidade patrimonial, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Admitir a trámite a reclamación presentada.
2º) Rexeitar a valoración de danos sufridos posto que se fai considerando días impeditivos,
pero dada a idade do actor de 75 anos e resultando que se atopa xubilado, non se considera
correcta, posto que se consideran como días impeditivos aqueles que impidan desenvolver a
actividade laboral do interesado.
3º) Acordar a realización do período probatorio, debendo incorporarse ao expediente as
seguintes probas que se consideran pertinentes:
-. Informe da Policía Local no prazo de dez días, sobre o estado no que se atopa o lugar do
presunto accidente, e que proceda á averiguar o domicilio de D. Luciano Liñana (ou Liñares)
para que preste declaración como testigo do presunto accidente.
-. Requirir ao actor para que no prazo de dez días achegue xustificante dos gastos realizados
como consecuencia da lesión producida por ter que realizar a contratación dunha persoa para
coidala.
4º) Comunicar ó interesado o presente acordo para o seu coñecemento e efectos.
3º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda aceptar as seguintes subvencións:
1) Subvención da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de subvencións a
concellos para programas de desenvolvemento de servizos sociais e políticas de igualdade entre
mulleres e homes do ano 2005; obxecto da subvención: Servizo específico, importe da
subvención:7.987,32 euros, orzamento subvencionado que se ha xustificar: 7.987,32 euros.
2) Subvencións da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de subvencións a
concellos para programas de desenvolvemento de servizos sociais e políticas de igualdade entre
mulleres e homes do ano 2005; obxecto das subvencións:
A) Aloxamento alternativo, importe da subvención:2.699,40 euros, orzamento subvencionado
que se ha xustificar: 5.398,80 euros.
B) Equipamento para o Departamento Social, importe da subvención:499,74 euros, orzamento
subvencionado que se ha xustificar: 1.315,11 euros.
3) Subvención da Excmª. Deputación da Coruña o abeiro do programa para infraestructuras e
equipamentos municipais de 2005, obxecto da subvención: Abastecemento e saneamento en
Penelas, importe da subvención: 6.998,51 euros, orzamento subvencionado que se ha
xustificar: 6.998,51 euros.
4) Subvención da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de subvencións a
concellos para programas de desenvolvemento de servizos sociais e políticas de igualdade entre
mulleres e homes do ano 2005; obxecto da subvención: Emerxencia social, importe da
subvención: 2.992,43 euros, orzamento subvencionado que se ha xustificar:23.018,69 euros.
5) Subvención da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de subvencións a
concellos para programas de desenvolvemento de servizos sociais e políticas de igualdade entre
mulleres e homes do ano 2005; obxecto da subvención: Servizo de axuda no fogar e apoio a

unidade de convivencia, importe da subvención: 1.990,56 euros, orzamento subvencionado que
se ha xustificar:15.312 euros.
4º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
Dada conta da resolución da Alcaldía núm. 203/05, de data 20.12.2005, pola que se concede
unha subvención ó Departamento de Educación Física do IES de Cacheiras por importe de 600
euros, por mor da realización dunha viaxe a Andorra para a práctica do esquí, a Xunta de
Goberno Local queda enterada.
5º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Pola Alcaldía retírase o punto da orde do día.
6º) APROBACION DE REMISIÓN DE EXPEDIENTE E EMPLAZAMENTOS EN
PROCEDEMENTO ORDINARIO 0004510/2005.
Visto o escrito do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de data 20.12.2005, con rexistro de
saída núm. 15010, do 29.12.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 8, do 02.01. 2006,
en relación ó procedemento ordinario núm. 0004510/2005, interposto por Asociación Galega
de Distribuidores de Gasóleo ( AGADISGAS), acto impugnado: recurso de reposición contra
resolución de 23.05.2005 do Concello de Teo que aprobou o estudio de detalle da parcela F,
Plan Parcial de San Sadurniño, estrada Santiago-A Estrada (AC 841) en Teo, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Ordenar a remisión de copia dilixenciada do expediente administrativo a dito tribunal.
2º) Notificar este acordo a cantos aparezan como interesados no expediente emprazándoos para
que poidan comparecer e persoarse en autos como demandados mediante Procurador con
asistencia de Letrado, ou valéndose tan só de Avogado con poder ó efecto, no prazo de nove
días, segundo dispón o artigo 49 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdicción
contencioso-administrativa e facéndolles saber que de persoarse fora do indicado prazo,
teráselles por parte para os trámites non precluidos. Se non se persoaran oportunamente
continuará o procedemento polos seus trámites, sen que se teña que practicarlles en estrados ou
en calquera outra forma, notificacións de ningunha clase.
-. FORA DA ORDE DO DÍA.
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente compoñen a Xunta de
Goberno Local, acordouse a inclusión do seguinte asunto na orde do día:
1º) COMPRAVENDA DE PINOS.
Dada conta da necesidade de proceder á venda dos pinos existentes na masa común do
Concello núm.174 da concentración parcelaria de labradio de Cacheiras-Recesende, afectados
pola obra da estrada da variante de Cacheiras e dada conta dos tres presupostos solicitados
correspondentes a Madeiras Ana María Ruzo López; Madeiras Roberto Amado Carballo e

Exfopino S.L. Madeiras, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Vender a Exfopino S.L. Madeiras, con CIF:B-15597313, os pinos existentes na masa
común referenciada polo importe de: 300 euros ive incluido, por ser a mellor oferta para o
Concello.
2º) Comunicar ó interesado que deberá ingresar na conta do Concello o importe da venda con
carácter previo á corta dos pinos.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
7º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as dezanove horas e cincuenta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico,
de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde acctal, debendo remitirse copias en cumprimento do
art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde acctal.
O Secretario.

Asdo. Antonio Castroagudín Valladares.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 7 DE FEBREIRO DE 2006.
Na Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 13 horas do día 7 de febreiro
de 2006, reuníronse os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Juan B. Aller Suárez, D. F. Manuel
Parajó Liñares e D. Manuel Mata Iglesias.
Non asiste: D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
1.1. Visto o escrito asinado por D. Antonio Seoane, en representación do Departamento
Comercial do xornal El Correo Gallego, de data 02.02.06, no que expón que ese xornal ten
previsto realizar un monográfico sobre a construción no Concello de Teo, polo que solicitan a
colaboración do Concello con dúas páxinas de publireportaxe, das cales só facturarían unha,
por un importe de 1.950 euros.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar unha achega do Concello ó publireportaxe, por un importe de 1.950 euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado, para o seu coñecemento e efectos, pasando o expediente
á Intervención.
1.2. Visto o escrito de D. Alexandre Leis Carlés, de data 05.01.06, con rexistro de entrada núm.
48 da mesma data, no que solicita o listado de facturas aprobadas correspondentes á entidade
“Supermercado García Carreira, S.L.” ó longo do ano 2005, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Comunicar ó interesado que debe pasar polo Departamento de Intervención onde poderá
examinar a documentación.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) Pasar o expediente ó Departamento de Intervención.
1.3. Visto o escrito asinado por Dª. Mónica Seijo Ferro, DNI:33.301.045-N, con rexistro de
entrada no Concello núm. 408, de data 24.01.2006, no que en resumo expón que sufriu danos
no seu vehículo por mor dun socavón existente no vial que vai de Olveira-Reis á estrada A
Estrada- Santiago con data 7 de novembro de 2005 e reclama ditos danos, que segundo a
documentación que adxunta de E.S. Pontevea de data 31.12.2005, ascenden á cantidade de 164
euros. Resultando acreditado o dano producido e a relación de causalidade existente segundo se
desprende da documentación que acompaña a interesada, e visto o informe da Policía Local
obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Abonar á interesada o importe dos gastos ocasionados, previa presentación no Concello da
factura orixinal de E.S. Pontevea, de data 31.12.2005 ( factura núm.25173).
2º) Pasar ó expediente a Intervención para proceder ó pagamento logo de presentada a
documentación requirida pola interesada.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.4. Visto o escrito asinado por D. Juan Ignacio Rodríguez Martínez, con D.N.I. 32.761.067-M,
en calidade de Presidente da Comunidade de Propietarios da Urbanización Ledín I (chalets
2-11), de Ameneiro-Calo, de data 27.01.2006, con rexistro de entrada núm. 520, da mesma
data, no que solicita para a zona o aumento de contedores, a colocación de sinais limitadoras de
velocidade, a instalación de bandas rugosas, a mellora da iluminación pública, a mediación ante
Correos para a retirada dos postes e cables de telégrafos, e a sinalización do nome das
urbanizacións da zona.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Pasar o escrito ós concelleiros Sres. Mata e Cea, para a xestión dos asuntos.
2º) Comunicar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.5. SOLICITUDE DE RENOVACION DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVALIDOS. Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais
e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a renovación da tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª. Verónica Rial
Mella, DNI. 44.814.433-Z, posto que segundo o certificado do 24.06.2005 do Xefe da Sección
de Cualificación e Valoración de Minusvalideces da extinta Consellería de Familia, Xuventude,
Deporte e Voluntariado, a interesada presenta unha necesidade de asistencia de terceira persoa,
e ten dificultades graves de mobilidade que lle impiden a utilización de transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
1.6. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social para o pago das becas escolares de Iria Lorena
González Martínez e Ricardo Triñanes Martínez, por importe, respectivamente, de 250 euros e
50 euros, facéndose o pago da axuda a seu avó, D. Eduardo Martínez Trillo.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.7. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cincos membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a Dª. Isabel Rosa Soriano, D.N.I. nº: 08.967.846-P, non
debendo aportar a solicitante ningunha cantidade para o citado fin.

2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.8. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cincos membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a D. José Suárez Ares, D.N.I. nº: 33.267.872-M, debendo
aportar o solicitante a cantidade de 15,08 euros/mes para o citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.9. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle unha axuda de emerxencia social a Dª. Mª Rosa Rodríguez Miranda, NIE:
X-5993119-D, para o pago dos atrasos do alugueiro da súa vivenda, por importe de:406,78
euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.10. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.
Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª. Aura Lucía Valbuena
Mendoza, DNI. 53.483.936-N, posto que segundo o informe do 05.05.2000 do Equipo de
Valoración de Minusvalideces da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, a interesada ten
dificultades graves de mobilidade que lle impiden a utilización de transportes públicos.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
2º) CONTRATO MENOR DE OBRAS.
Dada conta do proxecto denominado: Saneamento en Vilanova (Oza), redactado polo
enxeñeiro de camiños Gilberto Rodríguez Rodríguez de data marzo de 2005, cun presuposto de
contrata de: 30.000 euros, ive incluido, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o proxecto referenciado e contratar a mencionada obra polo sistema de contrato
menor de obras, o abeiro do disposto nos art. 56 e 121 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, facultando ó
Sr. Alcalde para que solicite oferta a un contratista para a realización da mesma e para a
correspondente resolución encargando a súa realización.

3º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DOS
CENTROS SOCIAIS DE OZA E RARÍS.
Dada conta do expediente para a contratación da obra do Concello de: Reforma dos Centros
Sociais de Oza e Rarís, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Luis Ruibal Rodríguez
de data outubro de 2005, nomeado: Proxecto para acabados en Centros Sociais de Oza e Rarís
para remate de edificacións (instalacións, carpintería interior e pintura), cun importe de
execución por contrata de: 70.000 euros, ive incluido, tramitado en virtude de resolución da
Alcaldía do 13.01.2006; vistos os informes de Secretaría e Intervención, polo Sr. Alcalde
proponse verbalmente que a obra sexa contratada polo sistema de concurso con procedemento
aberto, tramitación de urxencia, prestando aprobación ós pregos de cláusulas administrativas do
expediente, autorizando o gasto con cargo ó presuposto do 2006 aprobado inicialmente onde
existe crédito para o financiamento desta obra.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación con tramitación urxente motivándoo pola necesidade
de dispor destes centros rematados á maior brevidade para prestar servizos ós veciños,
realizando a contratación da obra relacionada, polo sistema de concurso con procedemento
aberto, xustificando a elección desta forma de adxudicación en que aún sendo importante o
aspecto económico na licitación das obras públicas, o mesmo aspecto pode conseguirse
igualmente nas licitacións por concurso, nos que a adxudicación se produce como consecuencia
da combinación de elementos de carácter económico e de caracter técnico, recaendo a
adxudicación no licitador que como consecuencia da ponderación dos criterios dos pregos,
onde se atopa incluida a baixa económica respecto do tipo de licitación, faga a proposición
máis ventaxosa desde o punto de vista económico e técnico.
2º) Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares polo sistema de concurso con
procedemento aberto obrante no expediente.
3º) Autorizar o gasto con cargo á partida do presuposto de 2006 inicialmente aprobado:
313.62200, non poidendo aprobarse ningún gasto ata a entrada en vigor do presuposto de 2006.
4º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación do contrato.
4º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTO PARA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA EN PASOS
DE PEÓNS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o presuposto presentado por Señalizaciones de la Cruz S.L., con CIF:
B-36.891.372, de data 26 de xaneiro de 2006, para sinalización luminosa en pasos de peóns,
polo importe de:9.515,48 euros, ive incluido.
5º) LICENZAS URBANISTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda
conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de

dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo
de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
5.1. A Dª. MARÍA LUISA BARREIRO ALBOR, en representación da COMUNIDADE DE
PROPIETAROS DO EDIFICIO U-4-C DE OS TILOS, licenza para obras de instalación dun
ascensor no edificio existente, segundo proxecto técnico redactado polo arquitecto D. Oscar
Andrés Quintela e outra.
Expediente núm: 1.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación.
-Contará coa autorización da normativa sectorial aplicable e normativa vixente.
-Executarase de acordo co proxecto presentado, baixo a dirección de técnico en execución
material e control de seguridade de acordo co Real Decreto 1627/97, de 24 de outubro, polo
que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 464,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
5.2. A D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ DEÁN, en representación de F. DEAN OBRAS E
REFORMAS S.L., licenza para obras de instalación dun ascensor no edificio existente da U-1-C
de Os Tilos, segundo proxecto técnico redactado polo arquitecto D. Manuel Borobio Sanchiz.
Expediente núm: 2.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación.
-Contará coa autorización da normativa sectorial aplicable e normativa vixente.
-Executarase de acordo co proxecto presentado, baixo a dirección de técnico en execución
material e control de seguridade de acordo co Real Decreto 1627/97, de 24 de outubro, polo
que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 405,03 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
5.3. A Dª. MARÍA VANESA MALLO LEA, en representación da COMUNIDADE DE
PROPIETARIOS DA U-4-B DE OS TILOS, licenza para obras de rehabilitación de fachada do
edificio, segundo memoria valorada e estudio básico de seguridade e saúde redactada polo
arquitecto técnico D. Manuel Vence.
Expediente núm: 3.

Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-As obras serán executadas tomando tódalas condicións de seguridade a que fai referencia a
normativa vixente.
-Executarase de acordo coa memoria técnica presentada, baixo a dirección de técnico en
execución material e control de seguridade de acordo co Real Decreto 1627/97, de 24 de
outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de
construción.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 352,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
5.4. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para colocación dun centro de
transformación prefabricado sobre unha parcela de titularidade municipal en Ribas, solicitude
con rexistro de entrada núm.3541,do 17.12.2004, así como liña subterránea de media tensión,
segundo solicitude con rexistro de entrada núm. 3540, do 17.12.2004 (proxecto da súa
referencia 214003110027), en Ribas, parroquia de Oza.
Expediente núm: 4.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Repoñer o pavimento e aceras en perfectas condicións.
-Aportar aval polo importe de 400 € ós efectos de garante para reposición de pavimentos.
- A instalación do transformador deberá cumprir as condicións de retranqueos mínimos a
lindeiros e vía pública.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 131,29 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
6º) LICENZAS DE APERTURA.
6.1.- Escrito de FOGAR DO SANTISO S.L., CIF/NIF: B-15.964.745 (expte. 12/05), de data
24.08.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 4.514, do 5.09.2005, solicitando licenza
de apertura/instalación dun depósito de GLP aéreo de 4.880 litros.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadido o informe do arquitecto técnico municipal do 9 de xaneiro de 2006, segundo os

requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas
de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos asistentes, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a instalación dun
depósito de GLP aéreo de 4.880 litros, que se pretende ubicar en Trasellas, parroquia de Luou,
debendo instalarse en zona exterior á protección histórica da mámoa de Trasellas.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
6.2.- Escrito de D. RAMÓN DAPENA FERNÁNDEZ, CIF/NIF: 33.210.608-B (expte. 13/05), con
rexistro de entrada no Concello núm. 4.569, de data 8.09.2005, solicitando licenza de
apertura/instalación dun taller de reparación de vehículos.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 23.01.2006 e
do técnico municipal do 16.11.2005, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e
disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes,
acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a instalación dun
taller de reparación de vehículos, que se pretende ubicar en Ameneiro, parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
6.3.- Escrito de D. FRANCISCO JAVIER ZAS MARTÍNEZ, CIF/NIF: 33.223.981-K (expte.
14/05), con rexistro de entrada no Concello núm. 4.936, de data 21.09.2005, solicitando licenza
de apertura/instalación dun restaurante.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 2.12.2005 e do
técnico municipal do 18.01.2006, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e
disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos asistentes,
acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a instalación dun
restaurante, que se pretende ubicar en Pedreira, parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
6.4.- Dada conta do escrito asinado por D. JOSÉ CARRO VAAMONDE, de data 25.01.2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 482, do 26.01.2006, no que solicita o cambio de
titularidade do establecemento dedicado a taberna, situado en Florida, parroquia de Raris, que
viña sendo explotado por D. Guillermo Román Vila Torres, segundo licenza de cambio de
titularidade, que lle fora concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión do 21.02.2005;
vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
asistentes, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.

O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
7º) INICIO EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
Visto o informe de Intervención de data 30 de xaneiro de 2006 en asunto: fiscalización de
facturas de tracto sucesivo, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Iniciar os seguintes expedientes de contratación:
-. Servizos de conserxería-xardinería e limpeza do Colexio dos Tilos, como contrato de
servizos por procedemento negociado, por un prazo dun ano e prorrogable, sen que a duración
total do contrato, incluidas as prórrogas, poida exceder de 4 anos.
-. Conservación e mantemento de alumeado público e das instalacións eléctricas das
dependencias municipais do Concello, como contrato de servizos por concurso con
procedemento aberto, por un prazo de dous anos e prorrogable, sen que a duración total do
contrato, incluidas as prórrogas, poida exceder de 4 anos.
-. Servizos de conserxería-xardinería e limpeza do Colexio de Calo, como contrato de servizos
por procedemento negociado, por un prazo dun ano e prorrogable, sen que a duración total do
contrato, incluidas as prórrogas, poida exceder de 4 anos.
-. Servizo de limpeza de Escolas de Luou, Aido, Casalonga e Rúa de Francos e centro de saúde
de Calo, como contrato de servizos por procedemento negociado, por un prazo dun ano e
prorrogable, sen que a duración total do contrato, incluidas as prórrogas, poida exceder de 4
anos.
-. Servizo de limpeza de escolas: Iglesia Cacheiras, Solláns, Raxó, Recesende e Sede CPRA
Solláns, e servizo de limpeza do centro médico de Cacheiras, como contrato de servizos por
procedemento negociado, por un prazo dun ano e prorrogable, sen que a duración total do
contrato, incluidas as prórrogas, poida exceder de 4 anos.
-. Servizo de limpeza en escolas de Rarís, Reis, Teo, Vaamonde, Vilariño e Agoso e servizo de
limpeza en centros de saúde de Pontevea e Os Tilos, como contrato de servizos por
procedemento negociado, por un prazo dun ano e prorrogable, sen que a duración total do
contrato, incluidas as prórrogas, poida exceder de 4 anos.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as trece horas e cincuenta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85,
do 2 de abril.
O Alcalde.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

O Secretario.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 16 DE FEBREIRO DE 2006.
Na Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 13 horas do día 16 de febreiro
de 2006, reuníronse os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Juan B. Aller Suárez, D. F. Manuel
Parajó Liñares, D. Manuel Mata Iglesias e D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CO COLEXIO OFICIAL DE
DIPLOMADOS EN TRABALLO SOCIAL E ASISTENTES SOCIAIS DE GALICIA.
Dada conta do convenio de colaboración entre o Concello de Teo e o Colexio Oficial de
Diplomados en Traballo Social e Asistentes Sociais de Galicia para a colaboración e
coordinación na implantación e desenvolvemento dun proxecto de deseño de itinerarios de
inserción laboral e de acompañamento para persoas con dificultades de acceso ó emprego, do
30 de xaneiro de 2006, polo que en resumo o Concello comprométese a través deste convenio a
facilitar a realización das accións de inclusión sociolaboral acordadas mediante o apoio
loxístico ( local para realización das titorias, teléfono, fax, fotocopiadora, etc) con vixencia ata
o 31 de decembro de 2006, e visto o informe do Departamento de Servizos Sociais do
07.02.2006 no que se sinala que procede a súa sinatura, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade acorda:
1º) Aprobar o convenio referenciado.
2º) Pasar ó expediente ó Departamento Servizos Sociais para a súa xestión.
2º) ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.
Dada conta do expediente tramitado para a contratación do contrato de xestión de servizo
público do servizo de axuda no fogar do Concello de Teo, licitado por concurso con
procedemento aberto, tramitación urxente, en virtude do acordo da Xunta de Goberno Local do
24.10.2005, téndose publicado o anuncio de licitación no B.O.P. núm: 282, do 12.12.2005, no
D.O.G. núm: 238, do 14.12.2005 e no xornal El Correo Gallego do 03.12.2005; de
conformidade coa proposta de adxudicación da Mesa de Contratación do 7 de febreiro, a Xunta
de Goberno Local por unanimidade acorda:
1º) Adxudicar á empresa ASISTENCIA FOGAR DE TEO, SOCIEDADE COOPERATIVA
LIMITADA, con NIF: F-15646821, a execución do contrato do servizo público de axuda no
fogar polo prezo de: 09,63 euros/hora (nove euros con sesenta e tres céntimos de euro por hora
de servizo), ive incluido, por un prazo de catro anos computados a partir da data de
formalización do contrato, prorrogables por períodos anuais, e por mutuo acordo das partes,
con un preaviso de tres meses e cunha duración máxima de dez anos consonte coa cláusula 3ª
do prego de cláusulas administrativas, por considerar a súa proposición a máis ventaxosa para o
Concello mediante a aplicación dos criterios establecidos no prego.

2º) Aprobar o gasto con cargo á partida: 313.22706.
3º) Que en cumprimento do art. 93 do R.D.L. 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, se publique no B.O.P. a
adxudicación deste contrato e se faga notificación deste acordo ós licitadores.
4º) Que se notifique o presente acordo ó adxudicatario para que proceda a presentar a fianza
definitiva para a execución do contrato, polo importe do 4% do prezo de adxudicación
consonte coa cláusula 4ª dos pregos, igual a 14.400 euros ( catorce mil catrocentos), no prazo
de quince días naturais seguintes ó da recepción da notificación deste acordo, e logo de
acreditado o cumprimento deste extremo facultar expresamente ó Sr. Alcalde para a sinatura do
contrato.
3º) PROPOSTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PARA O
DESENVOLVEMENTO DA COMARCA DE SANTIAGO E O CONCELLO DE TEO PARA
O COFINANCIAMENTO DO PROXECTO TRASLATIO II “HERDANZA CULTURAL DO
CAMIÑO PORTUGUÉS” NO MARCO DA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG III
A.
Dada conta da proposta do convenio de colaboración referenciado remitido pola Fundación
para o Desenvolvemento da Comarca de Santiago, mediante escrito de data 6 de febreiro de
2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 866, do 07.02.2006, polo que en resumo se
realizará a obra: Acondicionamento do entorno do Camiño Portugués en Rúa dos Francos por
un importe de:137.414,59 euros, correspondendo o 75% do seu financiamento por importe
de:103.060,94 euros a fondos FEDER e o resto por conta do Concello, e polo que o Concello
achegará igualmente a cantidade de:10.686 euros á mencionada Fundación destinada a
financiar a contribución da Fundación ás actuacións conxuntas e a xestión, coordinación e
seguimento do Proxecto Traslatio II, a Xunta de Goberno Local por unanimidade acorda:
1º) Aprobar a proposta de convenio facultando o Sr. Alcalde para a súa sinatura.
4º) APROBACION DE REMISIÓN DE EXPEDIENTE E EMPLAZAMENTOS EN
PROCEDEMENTO ABREVIADO 86/2006.
Visto o escrito do Xulgado Contencioso-Administrativo núm.1 de Santiago de Compostela de
data 1.02.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 871, do 07.02.2006, en relación ó
procedemento abreviado 86/2006, interposto por D. Marcos Domínguez Peteiro contra
desestimación por silencio administrativo de reclamación de responsabilidade patrimonial, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade acorda:
1º) Ordenar a remisión de copia dilixenciada do expediente administrativo a dito tribunal.
2º) Notificar este acordo a cantos aparezan como interesados no expediente emprazándoos para
que poidan comparecer e persoarse en autos como demandados mediante Procurador con
asistencia de Letrado, ou valéndose tan só de Avogado con poder ó efecto, no prazo de nove
días, segundo dispón o artigo 49 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdicción
contencioso-administrativa e facéndolles saber que de persoarse fora do indicado prazo,
teráselles por parte para os trámites non precluidos. Se non se persoaran oportunamente
continuará o procedemento polos seus trámites, sen que se teña que practicarlles en estrados ou
en calquera outra forma, notificacións de ningunha clase.

5º) TOMA DE COÑECEMENTO DA PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DE RENOVACIÓN
DE AFECTACIÓN DEMANIAL PARA O USO DO DOMINIO PÚBLICO
RADIOELÉCTRICO.
Dada conta do escrito do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, Inspección de
Telecomunicacións na Coruña, de data 7 de febreiro de 2006, con rexistro de saída núm. 1291,
da mesma data, con rexistro de entrada no Concello núm. 1003, do 10.02.2006, polo que se
achega borrador de proposta de resolución de renovación de afectación demanial para o uso do
dominio público radioeléctrico para a actividade de Policía Local, concedendo un prazo de dez
días para facer alegacións e presentar os documentos ou xustificacións que se estimen
pertinentes.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade, acorda:
1º) Tomar coñecemento e non presentar alegación algunha.
6º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
6.1. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a D. José María Pérez Pereira, D.N.I. nº: 33.039.993,
debendo aportar o solicitante a cantidade de:241,24 euros mensuais para o citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
6.2. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a D. Aurelio Casal Pascual, D.N.I. nº: 33.070.615-L, debendo
aportar o solicitante a cantidade de:241,24 euros mensuais para o citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
7º) APROBACIÓN DE PROXECTO E DA ACHEGA DO CONCELLO PARA A
REALIZACIÓN DO 1º TROFEO INTERNACIONAL DE CARREIRAS DE ORIENTACIÓN
CONCELLO DE TEO.
Dada conta do proxecto presentado pola Asociación Galega de Clubes de Orientación para a
celebración do I Trofeo Internacional Concello de Teo e visto o informe do Departamento de
Deportes do Concello do 13 de xaneiro de 2006 e de Intervención de data 16 de xaneiro de
2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade acorda:
1º) Aprobar o proxecto presentado, comprometendo unha achega do Concello por un importe
de: 5.740 euros con cargo á partida: 452.48900 do presuposto de 2006 inicialmente aprobado
que será pagada logo da entrada en vigor do presuposto e previa xustificación de gastos, para a
realización do mesmo consonte co presuposto obrante no proxecto.
2º) Remitir o expediente ó Departamento de Deportes para a súa dirección e inspección e para a
xestión do mesmo.
3º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde para tódolos trámites sucesivos e necesarios para a
execución deste acordo.

8º) APROBACIÓN DE CONVENIOS PARA A CELEBRACIÓN DE PROBAS
DEPORTIVAS DE DUATLÓN DE CATEGORIAS MENORES-ESCOLARES, E DUATLÓN
INDIVIDUAL E POR EQUIPOS EN RELEVOS.
Dada conta dos borradores de convenios de colaboración co Clube Triatlón Bricosa para a
celebración de probas deportivas de duatlón de categorias menores-escolares e duatlón
individual e por equipos en relevos, e visto o informe da animadora deportiva do Concello do
13 de xaneiro de 2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade acorda:
1º) Aprobar os borradores de convenios obrantes no expediente.
2º) Autorizar ós gastos de: 2.450 euros para a realización do duatlón de categría de menores e
de:3.960 euros para a realización do duatlón individual e por equipos en relevos.
3º) Facultar á Alcaldía para a sinatura dos correspondentes convenios.
4º) Devolver ó expediente ó Departamento de Cultura e Deportes para a súa xestión.
9º) APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO E DAS
INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS DO CONCELLO.
Pola Alcaldía retírase o asunto da orde do día.
10º) APROBACIÓN DE DECLARACIÓN DE CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS ÁS
QUE FOI SOMETIDO O ACORDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE
COMPENSACIÓN DO SAUR-3.
Dada conta do informe técnico-xurídico asinado polo arquitecto municipal e polo asesor
xurídico do Departamento de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local por unanimidade acorda:
1º) Declarar cumpridas as condicións ás que foi sometido o acordo de aprobación definitiva do
proxecto de compensación do SAUR-3, declarando asemade na súa consecuencia, a plena
eficacia do mesmo a tódolos efectos.
2º) Emitir en duplicado exemplar a correspondente certificación do acordo de aprobación
definitiva do Proxecto de Compensación así como do presente acordo, na que, a parte da
transcrición literal dos acordos, e aos efectos prevenidos nos artigos 2 e 7 do RD. 1093/97,
sobre inscrición de actos de natureza urbanística, haberá de facerse constar que o acordo de
aprobación definitiva do Proxecto de Compensación puxo fín á vía administrativa, cumpriuse o
requisito formal de publicación da aprobación inicial do proxecto de compensación mediante
inserción de anuncio no BOP de 8.11.2005, e que os titulares de bens e dereitos foron
notificados no expediente. A dita certificación haberán de achegarse dúas copias do proxecto
de compensación debidamente dilixenciados.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as catorce horas e dez minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85,
do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 20 DE FEBREIRO DE 2006.
Na Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 14 horas do día 20 de febreiro
de 2006, reuníronse en segunda convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a
sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Juan B. Aller Suárez, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Manuel Mata Iglesias e
D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Non asiste: D. Antonio Castroagudín Valladares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANISTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda
conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo
de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
1.1. A D. ANTONIO CASAS FRANCO, licenza para construción dun cerramento de 75 metros
lineais, na finca que sinala no plano, situada en Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 5.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 m. ó eixe da pista pública secundaria, situando
a base do mesmo á mesma cota que o pavimento actual, e a 6 metros do centro da pista
principal.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m. (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 46,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total:106,67 euros.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.2. A D. JOSE ANGEL MUNIN CASANOVA, licenza para construción dun cerramento de 80
metros lineais, na finca nº 300 situada en Vilar do Bispo, parroquia de Lampai.
Expediente núm: 6.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo á mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m. (artigo 33.i) no caso de fincas edificadas e
1.00 metros para fincas sen edificación.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total:109.78 euros.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.3. A D. GERMAN CONDE TARRIO, licenza para reparación dun tramo de cerre duns 12 m2,
roto por accidente, entre lindeiros en Fixó, na finca da vivenda existente, parroquia de Calo.
Expediente núm: 7.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Empregaranse materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3,73 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total:63,73 euros.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.4. A Dª. MARIA PARDO LISTE, licenza para obras de retellado da cuberta de 60 m2 da
edificación situada en Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 8.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 euros.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
1.5. A Dª. PURIFICACIÓN BLANCO VARELA, licenza para obras de retellado da cuberta de 156
m2 da edificación situada en Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 9.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma e contará coa autorización da normativa sectorial.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 97,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 157,06 euros.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
2º) APROBACIÓN INICIAL DE PROXECTO DE URBANIZACIÓN.
Polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dáse conta do Proxecto de Urbanización do Plan
Parcial no ámbito do Sector S-3 da Ramallosa-Concello de Teo, redactado polo arquitecto D.
Alfonso Pérez Guerra, de data decembro de 2004, visado con data 15 de decembro de 2004,
tramitado a instancia de Residencial Valle da Ramallosa S.L.

Emitido informe polo arquitecto municipal con data 15 de febreiro de 2006, no que se sinala:
““Preséntase proxecto redactado polo arquitecto Alfonso Pérez Guerra.
O proxecto presentado cumpre co establecido na Lei 9/2002, modificada pola Lei 15/2004, así
como polo Regulamento de Planeamento 2159/1978, xa que non modifica as previsións do
plan parcial aprobado.
Presenta memoria descriptiva das características das obras, plano de situación e planos de
proxecto e detalle, prego de prescripcións técnicas, medicións, cadros de prezos e orzamentos.
Unha vez aprobado inicialmente deberá ser sometido a información pública polo prazo mínimo
de vinte días mediante anuncio que se publicará no Boletín Oficial da Provincia e nun dos
xornais de maior circulación na provincia.
É o que informo ós efectos oportunos o meu saber e entender, e salvo mellor criterio””.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar inicialmente o Proxecto de Urbanización do Plan Parcial no ámbito do Sector S-3
da Ramallosa-Concello de Teo, redactado polo arquitecto D. Alfonso Pérez Guerra de data
decembro de 2004, visado con data 15 de decembro de 2004, tramitado a instancia de
Residencial Valle da Ramallosa S.L.
2º) O proxecto aprobado inicialmente será sometido o trámite de información pública por un
prazo de vinte días hábiles mediante anuncio que se publicará no Boletín Oficial da Provincia
así como nun dos xornais de maior circulación na provincia, de conformidade co establecido no
artigo 110.4 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
3º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as catorce horas e vinte minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85,
do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 13 DE MARZO DE 2006.
Na Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 19 horas do día 13 de marzo
de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a
sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Juan B. Aller Suárez, D. F. Manuel
Parajó Liñares, D. Manuel Mata Iglesias e D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO
28.11.2005, 16.12.2005, 21.12.2005, 27.12.2005, 09.01.2006, 07.02.2006 E 16.02.2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen acorda prestar aprobación ós mesmos sen ningunha rectificación.
2º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
2.1. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª María Esther Rodríguez Durán, D.N.I.
35.281.156-F, para o pago dos desprazamentos de autobús do seu fillo á Universidade de
Santiago, por un importe de 40 euros/mes.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.2. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. Francisco Piñeiro González, D.N.I.
35.444.913-G, para o pago de medicamentos nunha farmacia do concello.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª María Esther Rodríguez Durán, D.N.I.
35.281.156F, para a compra de alimentos.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.

3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.4. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. Mario Taibo Suárez, D.N.I. 33.224.919Q,
para o pago do material escolar das súas fillas, por un importe total de 440 euros, facendo o
pago á filla do solicitante, Mª del Mar Taibo Castro, diante da traballadora social do concello.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.5. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª. María del Carmen Mallón Noya, D.N.I.
45.905.917X, para o pago do comedor escolar da súa filla para os meses de marzo e abril, por
un total de 169,20 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.6. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.
Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Francisco Javier Crego
Suárez, DNI. 44.822.346S, posto que segundo o certificado do grao de minusvalidez do
14.10.2005 da Sección de Cualificación e Valoración de Minusvalideces da Delegación
Provincial da Igualdade e do Benestar, o interesado ten dificultades graves de mobilidade que
lle impiden a utilización de transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
2.7. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Fernández
Fuentes, con D.N.I. 33.251.072H, en representación de “Instalaciones Eléctricas Manuel
Fernández”, con rexistro de entrada número 3123, de 09.03.2006, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada polo importe de 2.404,05 Euros, para responder de posibles
danos por mor das obras de: Plan de aforro enerxético 2002 - Fase I, e vistos o certificado
asinado polo director das obras D. Gilberto Rodríguez Rodríguez e o informe favorable de
Intervención de data 10.03.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 2.404,05 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.

2.8. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Fernández
Fuentes, con D.N.I. 33.251.072H, en representación de “Instalaciones Eléctricas Manuel
Fernández”, con rexistro de entrada número 3124, de 09.03.2006, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada polo importe de 2.360,00 Euros, para responder de posibles
danos por mor das obras de: Plan de aforro enerxético 2002 - Fase II, e vistos o certificado
asinado polo director das obras D. Gilberto Rodríguez Rodríguez e o informe favorable de
Intervención de data 10.03.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 2.360,00 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
2.9. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Fernández
Fuentes, con D.N.I. 33.251.072H, en representación de “Instalaciones Eléctricas Manuel
Fernández”, con rexistro de entrada número 3125, de 09.03.2006, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada polo importe de 2.395,20 Euros, para responder de posibles
danos por mor das obras de: Plan de aforro enerxético 2003 Alumeados Públicos en Cacheiras,
Lucí e outros, e vistos o certificado asinado polo director das obras D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez e o informe favorable de Intervención de data 10.03.2006, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 2.395,20 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
2.10. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Fernández
Fuentes, con D.N.I. 33.251.072H, en representación de “Instalaciones Eléctricas Manuel
Fernández”, con rexistro de entrada número 3126, de 09.03.2006, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada polo importe de 2.403,28 Euros, para responder de posibles
danos por mor das obras de: Plan de aforro enerxético 2003 Alumeados Públicos en Calo, Reis
e outros, e vistos o certificado asinado polo director das obras D. Gilberto Rodríguez Rodríguez
e o informe favorable de Intervención de data 10.03.2006, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 2.403,28 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
2.11. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Fernández
Fuentes, con D.N.I. 33.251.072H, en representación de “Instalaciones Eléctricas Manuel
Fernández”, con rexistro de entrada número 3127, de 09.03.2006, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada polo importe de 1.562,28 Euros, para responder de posibles
danos por mor das obras de: Plan de aforro enerxético 2004 Alumeados Públicos en Reis e
Cacheiras, e vistos o certificado asinado polo director das obras D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez e o informe favorable de Intervención de data 10.03.2006, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1.562,28 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
2.12. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por Dª. María Rosa
Bermúdez González, con D.N.I. 35.442.869F, con rexistro de entrada número 6.412, de
07.11.2005, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo importe de
1.600,00 Euros, para responder de posibles danos por mor das obras de: Beirarrúa enfrente
parcela en urbanización sita en Luou-Teo, e vistos o informe do Sr. Concelleiro Castroagudín

Valladares do 23.02.2006, no que se sinala que comprobado o perfecto estado de reposición da
obra pode procederse á devolución solicitada, así como o informe favorable de Intervención de
data 03.03.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1.600,00 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
3º) Cancelada a fianza, pase copia do expediente a Urbanismo para incorporación ó expediente
da licenza de obras.
2.13. DEVOLUCIÓN DE FIANZA. Dada conta do escrito asinado por D. Miguel Iglesias
Villar, con D.N.I. 33.268.362N, en representación de “Construcciones Iglesias Mera, S.L.”, con
rexistro de entrada número 2.891, de 24.02.2006, no que solicita que lle sexa devolta a fianza
que ten depositada polo importe de 19.090,80 Euros, para responder de posibles danos por mor
das obras de: Construción de catro vivendas unifamiliares en Balcaide, parroquia de Calo, e
vistos o informe do Sr. Concelleiro Castroagudín Valladares do 02.03.2006, no que se sinala
que comprobado o perfecto estado de reposición da obra pode procederse á devolución
solicitada, así como o informe favorable de Intervención de data 03.03.2006, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 19.090,80 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
3º) Cancelada a fianza, pase copia do expediente a Urbanismo para incorporación ó expediente
da licenza de obras.
2.14. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Miguel Iglesias
Villar, con D.N.I. 33.268.362N, en representación de “Construcciones Iglesias Mera, S.L.”, con
rexistro de entrada número 2.890, de 24.02.2006, no que solicita que lle sexa devolta a fianza
que ten depositada polo importe de 7.167,60 Euros, para responder de posibles danos por mor
das obras de: Construcción de 2 vivendas pareadas en Balcaide, parroquia de Calo, e vistos o
informe do Sr. Concelleiro Castroagudín Valladares do 02.03.2006, no que se sinala que
comprobado o perfecto estado de reposición da obra pode procederse á devolución solicitada,
así como o informe favorable de Intervención de data 03.03.2006, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 7.167,60 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
3º) Cancelada a fianza, pase copia do expediente a Urbanismo para incorporación ó expediente
da licenza de obras.
2.15. CAMBIO DE VEHÍCULO AUTOTAXI.- Dada conta do escrito asinado por D. Julio
Hervella Álvarez, con D.N.I. 36.943.095N, de data 13.02.2006, con rexistro de entrada no
concello número 1.159, de data 13.02.06, no que expón é titular da licenza de autoturismo clase
B número 2 deste concello, á que ten afecto o vehículo marca Peugeot, modelo 406 SRTD,
matrícula C-9791-BY, e que pretende substituilo polo vehículo de nova adquisición marca
Ford, modelo Mondeo Trend-TDCI, matrícula 8673-DWD, polo que pide que se autorice dito
cambio.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:

1º) Autorizar o cambio solicitado, quedando afecto á licenza número dous de autotaxi o
vehículo marca Ford, modelo Mondeo Trend-TDCI, matrícula 8673-DWD.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.16. Visto o escrito asinado por D. Luis Enrique Papiri Villanueva, DNI: 44.075.879-J,
funcionario do Concello de Teo, de data 06.03.2006, con rexistro de entrada núm. 3077, do
06.03.2006, no que solicita o recoñecemento do grao persoal consolidado correspondente ó
nivel 14.
Resultando que o interesado tomou posesión do posto de alguacil-porteiro o 16 de febreiro de
2004.
Visto o disposto no art. 70 do Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen., acorda:
1º) Recoñecer a D. Luis Enrique Papiri Villanueva, DNI: 44.075.879-J, que ocupa o posto de
alguacil-porteiro, pertencente ó grupo E, o grao persoal correspondente ó nivel 14, polo
desempeño do posto de traballo referenciado durante dous anos continuados co nivel 14, con
efectos do 16 de febreiro de 2006.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.17. Visto o escrito asinado polo Concelleiro de Obras do Concello de Santiago de
Compostela de data 26 de novembro de 2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 55, do
05.01.2006, no que expón que actualmente os sumidoiros de augas residuais da compostelá rúa
do Morcego teñen dificultades para evacuar polo que, en momentos de chuvias moderadas,
algunhas vivendas desta rúa sofren inundacións, debido ó diferente nivel do terreo, non
obstante de existir unha bomba evacuadora que da servizo ó grupo de vivendas. A opción máis
recomendable e necesaria é avacuar as augas cara a territorio pertencente ó Concello de Teo
(zona Os Tilos), sendo necesario acometer as obras de enganche entre cloacas da rúa do
Morcego (Santiago) e os da rúa do Carballo (Teo, onde está o Hotel Los Tilos), por isto solicita
autorización do Concello para que a empresa promotora das vivendas afectadas e os veciños de
común acordo e sufragando os correspondentes custes, procedan ó enganche das cloacas antes
descritas e poder así evitar os danos que até agora veñen sufrindo os afectados.
Visto o informe asinado polo Xefe de Distribución do Servizo Muncipal de Augas Aquagest,
de data 7 de febreiro de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 3115, do 08.03.2006,
no que se sinala: Que debido á petición do Concelleiro de Obras e Servizos do Concello de
Santiago de Compostela, relativa á posible conexión das redes existentes de augas residuais e
de augas pluviais da rúa do Morcego cara as canalizacións existentes na rúa do Carballo,
debido a que non existe saída natural das augas por gravidade, se informa que si hai
posibilidade de conectalas ás canalizacións de este Concello mediante a instalación de novas
tuberías que discurran ó encontro da cota necesaria nas redes municipais de Teo, no fronte do
Hotel Los Tilos.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar a realización das obras solicitadas sen custo ningún para este Concello,
debéndose realizar as obras en coordinación coa empresa Aquagest, informando que logo
deberán darse de alta no servizo deste Concello ós efectos do pagamento das taxas
correspondentes.
2º) Comunicar este acordo a Aquagest e ó Sr. Concelleiro de Obras do Concello de Santiago de
Compostela para o seu coñecemento e efectos.

2.18. Visto o escrito asinado por D. Juan Silva Alvite e D. Manuel González Fernández, en
calidade de Presidentes da Asociación de Empresarios de Hostelería de Santiago e comarca, de
data 07.02.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 1318, do 15.02.2006, en relación á
modificación do trazado do Camiño Portugués na tramitación do Plan Xeral de Ordenación
Municipal e que este feito pode ser constitutivo dun delito contra o patrimonio; a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Comunicar ós interesados que o concello está a tramitar o PXOM, que foi inicialmente
aprobado e remitido á Consellería de Cultura para informe e que o informe da mesma enviouse
ó equipo redactor do plan para o seu informe previo á aprobación provisional polo Pleno do
Concello.
2.19. Visto o escrito asinado por Dª. Dora Iglesias Codesido e D. Arturo Calviño Pérez, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1933, do 20.02.2006, en asunto: Reclamación respecto ó
trazado planificado da estrada entre Santo Domingo-Folgueiras; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar ós interesados que a súa alegación foi remitida ó equipo redactor do Plan Xeral de
Ordenación Municipal para o seu informe con carácter previo á aprobación provisional do plan
xeral polo Pleno do Concello.
2.20.- Dada conta do escrito asinado por D. José Sumay Vidal, DNI: 35.449.052-A, de data
10.02.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 1.072, do 10.02.2006, no que solicita o
cambio de titularidade da licenza nº 106/05 (concedida pola Xunta de Goberno Local, en sesión
de data 4.04.2005), para construción dunha vivenda unifamiliar na parcela nº 1, da finca
segregada nº 587, en Nespereira, parroquia de Luou, pasando a nome de D. MANUEL
RODRÍGUEZ YAÑEZ e Dª. ISABEL JIMENEZ MARTIN; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade da dita licenza urbanística, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
2.21.- Dada conta do escrito asinado por D. José Santiago Bouzas Louzao, DNI:33.278.863-W,
de data 21.02.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 2.827, do 23.02.2006, no que
solicita o cambio de titularidade da licenza nº 226/05 (concedida pola Xunta de Goberno Local,
en sesión de data 13.07.2005), para construción de oito vivendas unifamiliar na finca nº 690, en
Ferreiriño, parroquia de Reis, pasando a nome de CASUÍSTICA DE INVERSIONES AD3 S.L.; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade da dita licenza urbanística, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
2.22.- Dada conta do escrito asinado por D. Enrique Perol Rama, DNI:33.289.854-E, que di
actuar en representación da empresa SAUGOR S.L., con rexistro de entrada no Concello núm.

3.052, do 3.03.2006, no que solicita o cambio de titularidade dunha das vivendas unifamiliares,
a construir na finca nº 1290, referencia catastral 15083B214001610000IR, da licenza nº 400/05
(concedida pola Xunta de Goberno Local, en sesión de data 16.12.2005), para construcción de
dúas vivendas unifamiliares, en Ameneiro, parroquia de Calo, pasando a nome de
PROMOCIONES AS BARREIRAS S.L.; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade da dita licenza urbanística, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
2.23.-Visto o escrito de Dª. OLALLA VÁZQUEZ PÉREZ, DNI 44.820.217-W, con rexistro de
entrada no Concello núm. 2.963, de data 28.02.2006, no que solicita prórroga da licenza que lle
concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 1.09.2005, expediente 268/05, para
construcción dunha vivenda unifamiliar, na parcela nº 493-B-2 en Fixó, parroquia de Calo; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder unha prórroga de seis meses contados a partir da data deste acordo, para iniciar as
obras.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.24.-Visto o escrito de Dª. CATARINA VÁZQUEZ PÉREZ, DNI 44.820.216-R, con rexistro de
entrada no Concello núm. 2.962, de data 28.02.2006, no que solicita prórroga da licenza que lle
concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 1.09.2005, expediente 269/05, para
construcción dunha vivenda unifamiliar, na parcela nº 493-B-3 en Fixó, parroquia de Calo, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder unha prórroga de seis meses contados a partir da data deste acordo, para iniciar as
obras.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.25.- Dada conta do escrito asinado por D. RAMÓN DAPENA CORDO, como administrador de
DAPENA CORDO AUTO S.L.L., de data 21.02.2006, no que expón que con data 8.09.2005 D.
Ramón Dapena Fernández presentou solicitude de licenza municipal de apertura dun local
destinado a taller de reparación de vehículos, en Ameneiro, parroquia de Calo, e solicita o
cambio de titularidade da mesma a nome da empresa DAPENA CORDO AUTO S.L.L., con CIF:
B-70.029.426.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento do escrito continuando a tramitación do expediente a nome de
DAPENA CORDO AUTO S.L.L..

2º) Notificar este acordo ós interesados para o seu coñecemento e efectos.
2.26.- Visto o escrito de D. JOSÉ PAN REY, DNI 33.274.112-N, con rexistro de entrada no
Concello núm. 2.979, de data 1.03.2006, no que solicita a anulación de licenza e devolución do
ICIO do 2%, correspondente á licenza urbanística concedida pola Xunta de Goberno Local en
sesión de data 17.01.2005, expediente 33/05, modificado polo expediente 271/05, autorizado
pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 1.09.2005, para construción dunha vivenda

unifamiliar, no lugar de Mazas, parroquia de Calo, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) A devolución de 3.234,51 euros, correspondentes ó ICIO dos expedientes 33/05 e 271/05.
2º) A anulación das ditas licenzas.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.27. Dada conta dos escritos asinados por Dª. María Salomé Beiroa, DNI: 44.806.795-W, de
data 26.02.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 2930, do 27.02.2006, que di actuar
en representación da Asociación de Veciños Baiuca e persoas afectadas; por D. José Cajide e
outros de data 17 de febreiro de 2006, con rexistro de entrada núm. 1787, do 20.02.2006, no
nome da Asociación Veciñal O Atallo e dun escrito asinado por varios veciños afectados de
data 17 de febreiro de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 1855, do 20.02.2006,
todos eles relacionados coa problemática xerada por mor da explosión da empresa Pirotecnia
Calo S.L., a Xunta de Goberno Local por unanimidade acorda:
1º) Poñer a disposición dos afectados os servizos do asesor xurídico do Concello e de asesor
xurídico urbanístico así como os servizos dos técnicos do Departamento de Urbanismo, tal e
como se lles informou polo Concelleiro de Urbanismo en reunión cos veciños.
2º) Poñer en coñecemento dos afectados que o Concello tramitará previo acordo plenario unha
bonificación do 100% da taxa por expedición de licenzas urbanísticas e do imposto sobre
construcións, instalacións e obras para as licenzas de reparación das vivendas e propiedades
afectadas pola explosión.
3º) Solicitar á Subdelegación do Goberno a realización dunha inspección na pirotecnia ante a
alarma social xenerada e demandas dos veciños.
4º) Comunicar ó propietario da pirotecnia que ante a alarma social xerada e as demandas dos
veciños se absteña de almacenar ou iniciar calquera actividade referente á pirotecnia sen o
correspondente permiso dos organismos competentes por mor de garantir a seguridade dos
veciños.
3º) EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓNS 2005.
Vista a proposta realizada pola Comisión de Subvencións do 14 de febreiro de 2006 e visto o
informe de Intervención do 20 de febreiro de 2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder as seguintes subvencións e anticipos correspondentes á anualidade de 2005, que
abrangue as actuacións realizadas do 01.01.2005 ó 31.12.2005, con cargo ás seguintes partidas
do vixente presuposto de 2006: 422.48900, 441.48900,443.48900,451.48900 e 452.48900.
PTO. A

NOME ASOCIACIÓN

SOLICITADO ANTICIPO CONCEDIDO XUSTIFICAR

ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS
18.000
SOCIEDAD DE CAZADORES
AEROMODELISMO ESTELA
S.D. CACHEIRAS (7 equipos)

15.000

4.410

12.000

12.000

1.200

1.200

6.300

6.300

PRAÍÑA SP. C. (3 equipos)
CLUB SAN FRANCISCO
TEO
S.D. IRMANDADE (5
equipos)
S.D. LUOU (1 Equipo)
S.D. LUOU (trofeo Villa de
Luou)
S.R. SAN XOAN DE CALO
(8 equipos)

A.C. RIO TELLA
BANDA CULTURAL DE
TEO
A.C. A MAMOA
MATINANDO
A.C. ROSALIA DE CASTRO
MULLERES RURAIS DE
TEO

NOME ASOCIACIÓN

15.000

2.700

2.700

900

900

900

4.500

4.500

4.500

900

900

2.047

500

500

34.800

34.800

3.000

3.000

18.000

12.000

12.000

10.000

6.000

6.000

600

150

150

28.800

15.400

15.400

2.320,50

2.000

2.000

6.000

60.000

3.150

24.360

ASOCIACIÓNS CULTURAIS
4.000

SOLICITADO

ANTICIPO

CONCEDIDO

ASOCIACIÓNS CULTURAIS (CONTINUACIÓN)
16.150
12.000
C.C. A PONTE VELLA
CORO PARROQUIAL DE
RARIZ
A.C. E VV. BATALLA DE
CACHEIRAS
A.R.C. LOS TILOS

PTO. A
JUSTIFICAR

12.000

1.500

600

600

19.800

600

600

7.291,14

4.000

4.000

A.C. CRUCEIRO DE
MONTE
A.C. O CACHÓN

8.320

2.000

2.000

3.000

1.000

1.000

O CARMEN DE TEO

3.200

3.000

3.000

50.393,41

1.500

1.500

2.820

1.000

1.000

1.000

1.000

CENTRO CULTURAL STA.
EUFEMIA
ALECEIA

AA. VV. OS TILOS

ASOCIACIÓNS DE VECIÑOS
7.520
700

AA. VV. DE VILARIÑO

8.000

1.200

1.200

HERDEIROS DA UNIÓN
1910
AA.VV. E IGLESIA E
CEMENTERIO SANTA
ANA DE LAMPAI
AA. VV. CAMPOSANTO
DE LUOU
AA. VV. NOVA REVOLTA

6.325

2.000

2.000

5.591,02

1.000

1.000

12.000

6.000

6.000

5.000

600

600

9.370,02

3.000

3.000

5.080

1.000

1.000

ASOCIACIÓNS XUVENÍS
3.008

1.000

1.000

COLEXIOS
2.405

1.000

1.000

1.000

1.000

AA. VV. O CASTRO
AA. VV. A CANTEIRA

VRENZA

COLEXIO DA
RAMALLOSA
COLEXIO DE CALO

2.102,57

700

CRA

1.872

1.000

1.000

COLEXIO OS TILOS

1.600

1.000

1.000

36.247

36.247

36.247

IES CACHEIRAS

NOME ASOCIACIÓN

SOLICITADO

ANTICIPO

CONCEDIDO

PTO. A
JUSTIFICAR

ANPA RABADELA

A. N. P. A. S.
3.793,80

1.500

1.500

ANPA RIO TELLA

3.565,76

1.500

1.500

16.543

5.000

5.000

ANPA DO CRA DE TEO

2.500

900

900

ANPA COBAS

6.000

1.500

1.500

6.000

6.000

7.000

3.000

3.000

30.112,10

3.000

3.000

ASPAMITE

P. SAN XOAN DE CALO
P. DE RARIS
P. DE CACHEIRAS

PADROADOS DE CEMENTERIOS
16.467,13

COMISIÓNS DE FESTAS

FESTA DO PICANTÓN
C. FESTAS DE OZA (Festa
do polbo)

CENTENARIO DO
SINDICATO DE
AGRICULT. E
GANDEIROS DE LUOU
A.S. AGRÍCOLA E
GANDEIRA DE
CACHEIRAS
S. DE AGRICULTORES E
GANDEIROS DE CALO

6.662,59

3.000
3.000

3.000
3.000

3.200

3.200

39.396,85

600

600

19.992,60

600

600

3.000

ASOCIACIÓNS AGRÍCOLAS
14.273,20

2º) Que se notifique este acordo ó beneficiario da subvención de xeito individual para os
efectos de que no prazo de un mes contado a partir do día seguinte ó da recepción da
notificación do acordo de concesión, presente a documentación xustificativa da subvención
concedida ó abeiro das seguintes normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.
1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar actividades de calquera natureza
que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou recibos, e os
gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En ámbolos dous casos
poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza
que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas.
3) Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase xustificar mediante
certificación de obra subscrita por técnico colexiado competente e relación de obra estimada.
4) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a realización
das actividades para a que foi concedida.
5) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito inexcusable
que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida a
mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de dominio
público municipal.
6) Á vista da documentación xustificativa presentada, e estimada pola Comisión de
Subvencións o cumprimento das actividades subvencionadas procederase ó pagamento. No
caso de que a subvención municipal en concorrencia con outras concedidas por outras
administracións públicas ou por calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou por
entidades privadas supere o 100% do presuposto da actividade correspondente, a Comisión de
Subvencións minorará o importe ata chegar ó máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.

O aboamento da subvención ou axuda farase efectivo por medio de ingreso na conta bancaria
da entidade solicitante, que aportará certificación da súa entidade financeira na documentación
de xustificación. Excepcionalmente, e só para aquelas agrupacións veciñais que se teñan
formado expresamente para a promoción dunha obra concreta de interese social e non dispoñan
de conta bancaria, o pagamento da subvención poderá ser realizado mediante cheque bancario.
7) Vencidos os prazos para a xustificación das actividades, sen que o beneficiario da
subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade que motivou o seu outorgamento,
perderá o seu dereito a esixila e a Xunta de Goberno procederá a anular o correspondente
compromiso, notificándollelo ós interesados.
No caso de que unha parte da subvención xa fose adiantada ós solicitantes e estes non
presentasen os correspondentes xustificantes, requirirase da entidade a devolución das
cantidades non xustificadas. Esta situación impedirá que no ano seguinte lle sexa adiantada
cantidade algunha á entidade infractora.
8.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello de
Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente Código
penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.
4º) APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DOS CENTROS
SOCIAIS DE OZA E RARIS.
Dada conta do expediente tramitado para a contratación das obras referenciadas en virtude do
acordo da Xunta de Goberno Local do 7 de febreiro de 2006, no que non se presentou ningún
licitador e deixouse sen efecto o procedemento por resolución da Alcaldía do 6 de marzo de
2006, por mor de terse presentado un recurso pola clasificación esixida no proxecto, e
confeccionados uns novos pregos de cláusulas onde xa non se esixe clasificación consonte co
disposto no art. 25 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de contratos das administracións públicas, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación das obras de: Reforma dos Centros Sociais de Oza e
Rarís, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Luis Ruibal Rodríguez de data outubro
de 2005, nomeado: Proxecto para acabados en Centros Sociais de Oza e Rarís para remate de
edificacións (instalacións, carpintería interior e pintura), cun importe de execución por contrata
de: 70.000 euros, ive incluido, con tramitación urxente motivándoo pola necesidade de dispor
destes centros rematados á maior brevidade para prestar servizos ós veciños, realizando a
contratación da obra relacionada, polo sistema de concurso con procedemento aberto,
xustificando a elección desta forma de adxudicación en que aún sendo importante o aspecto
económico na licitación das obras públicas, o mesmo aspecto pode conseguirse igualmente nas
licitacións por concurso, nos que a adxudicación se produce como consecuencia da
combinación de elementos de carácter económico e de caracter técnico, recaendo a
adxudicación no licitador que como consecuencia da ponderación dos criterios dos pregos,
onde se atopa incluida a baixa económica respecto do tipo de licitación, faga a proposición
máis ventaxosa desde o punto de vista económico e técnico.
2º) Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares polo sistema de concurso con
procedemento aberto obrante no expediente.

3º) Autorizar o gasto con cargo á partida do presuposto de 2006: 313.62200.
4º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación do contrato.
5º) LICENZAS DE APERTURA.
5.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
ALIMENTACIÓN S.A., con CIF/NIF: A-28.164.754, para licenza de apertura dun local
destinado a supermercado (DIA), en Montouto, parroquia de Cacheiras, e dada conta do
informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do
29.08.2005 e da acta de comprobación de data 15.02.2006 redactada polo arquitecto técnico
municipal e pola representante da empresa Dª. María Jesús García Suárez para o inicio da
actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A., a licenza
definitiva para apertura dun local destinado a supermercado.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
5.2.- Escrito de D. JOSÉ MARIA BUXO MASSAGUER, en representación de CAJA DE AHORROS
Y PENSIONES DE BARCELONA “LA CAIXA”, CIF/NIF: G-58.899.998, de data 20.04.2005,
con rexistro de entrada no Concello núm. 1.830, do 21.04.2005, solicitando licenza de apertura
para o establecemento dunha oficina bancaria, no Edificio Umbrela, baixo nº 1, en Montouto,
parroquia de Cacheiras.
Vistos a certificación técnica de solidez e seguridade asinada polo enxeñeiro técnico industrial
D. Manuel Abreu Darriba de data 15 de abril de 2005 e o informe favorable da Consellería de
Sanidade de data 23.02.2006, e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen,
acorda conceder a licenza que se solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
5.3.- Escrito de Dª. OFELIA DUTRENIT ZORRILLA, CIF/NIF: 44.847.960-F, de data
11.11.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 7.342, de data 29.12.2005, solicitando
licenza de apertura para o establecemento dunha oficina adicada a restauración e rehabilitación
de vivendas, decoración e xestión inmobiliaria, en Os Tilos, Centro Comercial locais 46-47.
Vistos a certificación técnica de solidez e seguridade asinada polo arquitecto técnico D. José
Mª Puga Abelenda, de data 27.12.2005 e o informe favorable da Consellería de Sanidade de
data 14.02.2006, e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a
licenza que se solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
5.4.- Escrito de Dª. CARME FERNÁNDEZ GARCÍA, que di actuar en representación de SHING MU
MAIL S.L., CIF/NIF: 32.661.010-K, con rexistro de entrada no Concello núm. 726, de data

3.02.2006, solicitando licenza de apertura para o establecemento dunha empresa de transporte
urxente-mensaxería, en Os Tilos, Centro Comercial local 9.
Vistos a certificación técnica de solidez e seguridade asinada pola arquitecta Dª. Ingrid Valero
Geli, de data 11.01.2006, e o informe favorable da Consellería de Sanidade de data 6.03.2006,
e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a licenza que se
solicita.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
5.5.- Dada conta do escrito asinado por D. MANUEL GRANJA LOPEZ, DNI: 52.481.843-Y, con
rexistro de entrada no Concello núm. 2.999, de data 2.03.2006, no que solicita o cambio de
titularidade do establecemento dedicado a Café-Teatro, situado en Cacheiras, nº 68, baixo, que
viña sendo explotado por OUSANY S.L., segundo licenza de cambio de titularidade, que lle fora
concedida pola Comisión de Goberno en sesión do 18.03.1999; vistos os documentos obrantes
no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
5.6.- Dada conta do escrito asinado por D. PABLO LIÑARES CUENCE,DNI:44.815.883-S, de
data 17.02.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 1.759, do 20.02.2006, no que
solicita o cambio de titularidade do establecemento dedicado a Café-Bar, situado en Iglesia,
parroquia de Calo, que viña sendo explotado por D. José Ramón Framil Cao, segundo licenza
de cambio de titularidade, que lle fora concedida pola Comisión de Goberno en sesión do
31.05.1999; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
6º)APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN PENELAS.
Dada conta do expediente para a contratación das obras de: Abastecemento e saneamento en
Penelas (Cacheiras), segundo proxecto redactado polo enxeñeiro de camiños D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez de data agosto de 2005, cun presuposto de execución por contrata de:
30.114,05 euros, ive incluido, subvencionada parcialmente pola Excmª. Deputación da Coruña
ó abeiro da convocatoria de subvencións de promoción económica dirixidas a concellos da
provincia para infraestructuras e equipamentos municipais na provincia, anualidade 2005, e
vistos os informes de Secretaría e Intervención, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o proxecto da obra referenciada.

2º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación da obra polo
sistema de procedemento negociado por mor da contía, consonte co disposto no art.141. g. do
RDL 2/2000, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións
públicas e no art. 88.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
realizando a licitación mediante a consulta alomenos a tres empresas capacitadas por parte da
Alcaldía.
3º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas polo sistema de procedemento negociado
obrantes no expediente, sinalando que non actuará a Mesa de Contratación por ser nos
procedementos negociados potestativa a súa intervención.
4º) Autorizar o gasto con cargo á partida do presuposto do Concello de 2006:441.62300.
5º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación do contrato.
7º) LICENZAS URBANISTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a
seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
7.1. A D. JESUS CANICOBA FERRO E OUTRA, licenza para rehabilitación de vivenda
unifamiliar situada na finca nº 446, en Agoso, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado
polo arquitecto Crecente e Fuertes Arquitectos S.L.
Expediente núm: 10.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Axustarase ás condicións da autorización da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas
e Transportes, segundo Resolución do 23.02.2006 obrante no expediente, con rexistro de
entrada no Concello núm. 3046, do 03.03.2006, pola que se outorga autorización para
rehabilitación dunha vivenda tradicional existente co fin de adicala a vivenda unifamiliar e se
denega a construción do galpón ex novo recollido no proxecto, que estaba previsto para
almacén e cuarto de instalacións independiente.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará nomeamento de arquitectos directores da obra.
-Deberá cumprir coas normas de adaptación ó ambiente, segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Deberá ter resoltos, con carácter previo e a custa do promotor, como mínimo os servizos de
acceso rodado, abastecemento de auga, evacuación e tratamento das augas residuais e
subministración de enerxía eléctrica ou, noutro caso, garantir a execución simultánea coa
edificación.(Art 29.1.g)
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos

directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO NON URBANIZABLE COMUN
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto técnico director: --Presuposto: 128.330 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.566,6 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 177,86 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 2.864,46 euros.
7.2. A D. FERNANDO BREA SILVA, licenza para construción dun cerre de 15 metros lineais, na
finca nº 434 situada en Agoso, parroquia de Oza.
Expediente núm: 11.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública, situando a base do
mesmo á mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 42.c) da mencionada Lei, no caso de cerramentos en solo
rústico, limitando a altura da zona opaca a 1,50 m. (artigo 33.i).
-Empregaranse materiais tracionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e
pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 9,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 69,33 euros.
7.3. A Dª. MARIA CAO PARAJO, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación de
190 m2, situada en Paraxó, parroquia de Luou.

Expediente núm: 12.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 118,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 178,22 euros.
7.4. AUTORIZACIÓNS PARA A CONCESIÓN DE LICENZA.
7.4.1. Vista a solicitude presentada por D. MANUEL BLANCO CUNS, en representación de VAL
DE MATELO S.L., de data 18.01.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 270, e demais
documentos obrantes no expediente, para levar a cabo a instalación dun equipo compacto
fosa-filtro biológico en instalación enterrada, en Bustelo, parroquia de Luou, tramitada ó abeiro
do art. 41 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda informar favorablemente a autorización para a concesión da licenza
solicitada, ós efectos da súa remisión á C.P.T.O.P.T.
8º) RECTIFICACIÓN DE ERRO NA DESCRIPCIÓN DO APARTADO DE “CARGAS” DA
PARCELA APORTADA NÚM. 8 DO TEXTO REFUNDIDO DO PROXECTO DE
COMPENSACIÓN DO SAUR-3.
Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Niñerola Cornado, con NIF: 39.632.325-J,
actuando na súa condición de Presidente do Consello Rector da Xunta de Compensación do
Saur-3 “A Ramallosa”, de data 21 de febreiro de 2006, con rexistro de entrada no Concello
núm. 2514, do 22.02.2006, no que expón que detectouse un erro de transcripción no proxecto
de compensación do SAUR-3 “A Ramallosa”. Concretamente na finca de aportación núm. 8
.-Agüeiros, se indicou un carga hipotecaria de 3.675.000 euros, cando a carga hipotecaria real é
de 3.185.000 euros. Adxúntase escritura de préstamo hipotecario como anexo I. Este erro
implica que ó trasladar a carga hipotecaria sobre as fincas de reemplazo de RESIDENCIAL
VALLE DE RAMALLLOSA S.L., se lles teña atribuido unha carga superior á correcta. Se
adxunta como anexo II o cadro correcto de distribución hipotecaria das fincas de
RESIDENCIAL VALLE DE RAMALLOSA S.L., polo que solicita certificación administrativa
validando estas correccións.
Visto o informe técnico e xurídico de data 2 de marzo de 2006 asinado polo arquitecto técnico
municipal e polo asesor xurídico do Departamento de Urbanismo que de seguido se transcribe:

“Primeiro-. En sesión da Xunta de Goberno Local de data 16 de decembro de 2005 aprobouse
definitivamente o Proxecto de Compensación do Polígono Único do SAUR-3, condicionándose
á ulterior presentación dun texto refundido no que se deberían recoller unha serie de extremos,
entre outros a descripción das cargas que gravan as parcelas aportadas e as resultantes.
Segundo-. Posteriormente, en sesión da Xunta de Goberno Local de 16 de febreiro de 2006
declarouse o cumprimento das condicións ás que foi sometido o proxecto de compensación, en
relación co Texto Refundido presentado polo promotor, no que daba cumprimento ó requirido
no citado acordo de aprobación definitiva.
Terceiro-. Non obstante, segundo escrito presentado polo promotor en data 22 de febreiro de
2006 comprobouse que na redacción do Texto Refundido do Proxecto de Compensación do
Polígono Único do SAUR-3 incurriuse nun erro material, consistente en que a carga hipotecaria
que grava a parcela aportada núm. 8 foi fixada incorrectamente na cantidade de 3.675.000
euros, cando a cantidade correcta da carga hipotecaria que grava dita finca é de 3.185.000
euros, segundo escritura autorizada polo notario de Santiago D. José Antonio Cortizo Nieto de
27 de decembro de 2004 co núm.1857 do seu protocolo.
En relación co exposto debe terse en conta que segundo o artigo 105.2 da Lei 30/92 ”as
administracións públicas poderán rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos
interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes non seus actos”, polo que ó
tratarse dun erro material non existe inconveniente en acceder ó que se interesa, de forma que
pola Xunta de Goberno Local se acorde expresamente a rectificación do erro padecido na
descripción do apartado de “cargas” da parcela aportada núm.8 do Texto Refundido do
Proxecto de Compensación do SAUR-3, de tal xeito que a carga hipotecaria de dita parcela
debe ser de 3.185.000 euros no canto de 3.675.000 euros que consta no Texto Refundido do
Proxecto.”
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Rectificar o erro padecido na descripción do apartado de “cargas” da parcela aportada núm.
8 do Texto Refundido do Proxecto de Compensación do SAUR-3, de tal xeito que a carga
hipotecaria de dita parcela debe ser de 3.185.000 euros no canto de 3.675.000 euros que consta
no Texto Refundido do Proxecto.
2º) Que se expida certificación deste acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos
oportunos.
9º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as vinteunha horas e catro minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85,
do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 20 DE MARZO DE 2006.
Na Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 13,20 horas (con retraso) do
día 20 de marzo de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de
seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co
obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron
previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Juan B. Aller Suárez, D. Manuel Mata
Iglesias e D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Non asiste: D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO
20.02.2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda prestar aprobación ó mesmo sen ningunha rectificación.
2º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
2.1. Pola Alcaldía sinalase que o Concello de Niteroi (Brasil) realizará en abril de 2006 o
”Encontro con España”, un evento cultural de expresión nacional en homenaxe a España e que
están a invitar ás cidades e rexións de España e este Concello foi invitado para participar nese
evento sendo os gastos das representacións que vaian participar desde a súa chegada ó
aeroporto internacional de Río de Janeiro por Conta do Concello de Niteroi durante catro días:
alimentación, aloxamento, traslados e infraestructura necesaria para a realización do evento e
que os concellos se farán representar a través dos seus grupos culturais e académicos máis
importantes. O importe dos billetes de avión ida e volta é de 769,99 euros por persoa.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Enviar en representación do Concello a 16 persoas da Sociedade Recreativa San Xoan de
Calo, debendo achegar cada interesado para os gastos do billete de avión a cantidade de 200
euros cada un, aprobando un gasto total por importe de:9.119,84 euros como achega do
Concello para os billetes, autorizando un pago a xustificar polo importe do 15% para as
reservas dos billetes de Iberia por importe de:1.848 euros, debendo presentarse a xustificación
do mesmo no prazo máximo de tres meses.
2º) Comunicar este acordo á Sociedade Recreativa San Xoan de Calo para o seu coñecemento e
efectos.
2.2. Visto o escrito asinado por D. David Cutrín Villar, DNI: 33.298.352-X, de data
10.03.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 3149, do 10.03.2006, no que expón en
resumo que sufriu un accidente o día 09.03.2006 sobre as 21 h. ó pasar sobre un socavón na
zona de Raxó, na estrada de Raxó a Cobas, dirección Raxó, e que o día seguinte pola mañán se

puxo en contacto coa Policía Local para comprobar a existencia e magnitude do socavón,
adxuntando presuposto dos danos do vehículo Audi A3, matrícula 2004 BCP, por importe de
312,10 euros.
Visto o informe elaborado pola Policía Local de data 14.03.2006, con rexistro de saída
núm.73, do 15.03.2006, no que se sinala que non houbo presencia policial no momento en que
se produciron os danos no vehículo, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Non admitir a trámite a reclamación do interesado por non acreditar documentalmente que
o dano no seu vehículo se produciu nesa estrada.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos oportunos.
2.3. Visto o escrito asinado por D. Germán Conde Tarrío, de data 16.03.2006, con rexistro de
entrada no Concello núm. 3240, do 17.03.2006, no que en resumo solicita que se repoña o
espello que facilita o acceso dos vehículos á estrada de Viduido, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Pasar copia do escrito á Policía Local para que recuperen o espello do lugar onde se atopa e
se proceda a súa colocación polo Concello no lugar idóneo.
2.4. Visto o escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, Concelleiro-Portavoz do Grupo
Municipal Socialista de Teo, de data 14.03.2006, con rexistro de entrada núm. 3185, do
14.03.2006, no que en resumo solicita acceso a toda a documentación existente no Concello
sobre a Pirotecnia de Solláns: licenzas urbanísticas, permisos diversos etc., a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar ó interesado para que poida ver a documentación o día 7 de abril, a partir das 12
horas.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.5. Vistos os escritos asinados por Dª. Carme Hermida, en calidade de Presidenta da
Asociación de Veciños Raviña Valdés de S. Simón de Ons de Cacheiras, con rexistro de
entrada 3.116 e 3117 do 09.03.2006, nos que en resumo expón que se vai celebrar a II Carreira
Pedestre Popular Batalla de Cacheiras, polo que solicita unha colaboración económica do
concello, o permiso para a celebración do evento deportivo, e o pintado dos diferentes tramos.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Comunicar á interesada que non está aberto o prazo para a solicitude de subvencións a
entidades sen fins de lucro para o ano 2006, e que dita solicitude deberá ser presentada ó abeiro
desa convocatoria.
2º) Pasar o escrito con número de entrada 3.117 e data 09.03.2006 á Policía Local para a
organización e pintado solicitado.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.6. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª. Jenifer Rodríguez Rivera., D.N.I.
44.808.473B, para o pago de alimentos durante os meses de marzo, abril e maio de 2006.

2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.7. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. Javier Mosquera Ameijeiras, D.N.I.
45.872.599L, para o pago da excursión a Cantabria de 2º da Eso do IES de Cacheiras, por un
importe total de 190 euros, segundo solicitude do propio IES.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO POS 2006.
Dada conta do expediente para a contratación das obras do Concello incluídas no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal da Excmª. Deputación
da Coruña do ano 2006, solicitadas polo Pleno do Concello en sesión do 29.11.2005, e
aprobadas pola Excmª. Deputación en sesión do 23.02.2006, de seguido relacionadas:
1-. Acondicionamento e afirmado de pistas en Vilariño-Paredes, Cachóns-Laña e VaamondeTribaldes, cun presuposto de contrata de: 39.392,88 euros, ive incluido.
2-. Abastecemento en Cobas e acondicionamento de pistas en Montecelo- Freiría, cun
presuposto de contrata de: 41.461,38 euros, ive incluido.
3-. Abastecemento e saneamento en Pozas-catro camiños, cun presuposto de contrata de:
48.995,67 euros, ive incluido.
4-. Saneamento en Luou, cun presuposto de contrata de: 48.737,59 euros, ive incluido.
5-. Abastecemento e saneamento en Noceda (II fase), cun presuposto de contrata de: 46.522,67
euros, ive incluido.
6-. Abastecemento e saneamento en Campos, cun presuposto de contrata de:39.033,77 euros,
ive incluido.
7-. Abastecemento e saneamento en Ameneiro ( zona lavadoiro), cun presuposto de contrata de:
33.727,29 euros, ive incluido.
8. Abastecemento e saneamento en estrada xeral-Capela Monte Carmelo, cun presuposto de
contrata de: 49.853,95 euros, ive incluido, e correspondendo ó Concello a contratación destas
obras por delegación da Excmª. Deputación da Coruña; vistos os informes de Secretaría e
Intervención, polo Sr. Alcalde proponse verbalmente que estas obras sexan contratadas polo
sistema de procedemento negociado por mor da contía, prestando aprobación ós pregos de
cláusulas administrativas segundo modelo tipo de cláusulas administrativas aprobados polo
Pleno da Excmª Deputación da Coruña en sesión do 26.05.2005, autorizando ó gasto con cargo
ó presuposto de 2006.
Sometida a votación a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación das obras
anteriormente relacionadas, polo sistema de procedemento negociado por mor da contía,
consonte co disposto no art.141. g. do RDL 2/2000, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de contratos das administracións públicas e no art. 88.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, realizando a licitación mediante a consulta polo menos a
tres empresas capacitadas por parte da Alcaldía.

2º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas polo sistema de procedemento negociado
segundo modelo tipo de cláusulas administrativas aprobados polo Pleno da Excmª. Deputación
en sesión do 26.05.2005, xunto co cadro de características de cada unha das obras, sinalando
que non actuará a Mesa de Contratación por ser nos procedementos negociados potestativa a
súa intervención.
3º) Autorizar os gastos con cargo ás partidas do presuposto do Concello de 2006 seguidamente
relacionadas:
1-. Acondicionamento e afirmado de pistas en Vilariño-Paredes, Cachóns-Laña e VaamondeTribaldes, partida:511.61101.
2-. Abastecemento en Cobas e acondicionamento de pistas en Montecelo- Freiría,
partida:441.61101.
3-. Abastecemento e saneamento en Pozas-catro camiños, partida:441.61101.
4-. Saneamento en Luou, partida:441.61101.
5-. Abastecemento e saneamento en Noceda (II fase), partida:441.61101.
6-. Abastecemento e saneamento en Campos, partida:441.61101.
7-. Abastecemento e saneamento en Ameneiro ( zona lavadoiro), partida:441.61101.
8. Abastecemento e saneamento en estrada xeral-Capela Monte Carmelo, partida:441.61101.
4º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación dos contratos.
4º) DACIÓN DE CONTA DO CONVENIO DO PROGRAMA DE ANIMADORES
DEPORTIVOS MUNICIPAIS 2005.
Dada conta do convenio asinado entre a Deputación da Coruña e o Concello de data 2 de marzo
de 2006, para a contratación do animador deportivo municipal para 2005 Dª. María Jesús
Boullón Rodríguez, polo que a Deputación achega a contía de 6.500 euros, a Xunta de Goberno
Local queda enterada.
5º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as catorce horas e dez minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85,
do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 17 DE ABRIL DE 2006.
Na Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 13 horas do día 17 de abril de
2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a
sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Juan B.
Aller Suárez, D. Manuel Mata Iglesias e D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO
13.03.2006 E 20.03.2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda aprobalos sen ningunha rectificación.
2º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
2.1. Visto o escrito asinado por D. Rubén Caamaño, en representación do xornal “El Correo
Gallego”, no que en resumo expón que ese xornal vai editar un monográfico especial sobre
turismo, que se repartirá no Salón Internacional de Turismo de Barcelona, polo que solicita a
colaboración do Concello de Teo. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) A contratación de ½ páxina de reportaxe sobre Teo, por un importe de 630 euros.
2º) Comunicar este acordo ó interesado, para o seu coñecemento e efectos.
2.2. Visto o escrito asinado por Dª Ofelia Sánchez García, como representante da Comunidade
de Propietarios da Urbanización Boa Vila, fases III e IV, con rexistro de entrada número 3608,
de data 04.04.2006, no que expón que na finca colindante existe un arbolado que está moi
inclinado e que corre perigo de caer sobre varios baixos da mencionada comunidade, polo que
solicitan a inspección e apercibimento ó propietario da finca para que proceda ó seu corte. A
Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito á Policía Local, para a realización dun informe ó respecto.
2.3. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Lourenco
Garrido, con D.N.I. 35.243.934, en representación de “Montajes Eléctricos Malga, S.L.”, con
rexistro de entrada número 3.337, de 20.03.2006, no que solicita que lle sexa devolta a fianza
que ten depositada polo importe de 1.000 Euros, para responder de posibles danos por mor das
obras de: Canalización Eléctrica Subterránea en Ribeira, parroquia de Cacheiras, e vistos o
informe asinado polo concelleiro Sr. Castroagudín de data 28.03.2006, no que se sinala que
comprobado o perfecto estado de reposición da obra pode procederse á devolución e o informe
favorable de Intervención de data 03.04.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1.000 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
2.4. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Lourenco
Garrido, con D.N.I. 35.243.934, en representación de “Montajes Eléctricos Malga, S.L.”, con
rexistro de entrada número 3.369, de 21.03.2006, no que solicita que lle sexa devolta a fianza
que ten depositada polo importe de 1.500 Euros, para responder de posibles danos por mor das
obras de: Canalización Eléctrica Subterránea en Montouto, parroquia de Cacheiras, e vistos o
informe asinado polo concelleiro Sr. Castroagudín de data 28.03.2006, no que se sinala que
comprobado o perfecto estado de reposición da obra pode procederse á devolución e o informe
favorable de Intervención de data 03.04.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1.500 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
2.5. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a Dª. Herminda Calviño García, D.N.I. 33.173.223R, debendo
aportar a solicitante a cantidade de 45,20 euros mensuais para o citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.6. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. José Manuel Teo Sánchez, para o pago da
excursión a Cantabria do alumnado de 2º de ESO, programada polo IES de Cacheiras entre os
días 24 e 28 de abril, por importe de 190 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó IES de Teo para o seu coñecemento e efectos.
2.7. Visto o escrito presentado por D. Ricardo Carreiro Álvarez, con D.N.I. 07.232.316N, en
representación de Inversiones Carreiro y Álvarez, S.L., de data 12.12.2005, con rexistro de
entrada núm. 445, do 25.01.2006, no que en esencia solicita a ocupación temporal da parcela
municipal anexa ó solar da súa propiedade, situada na estrada Santiago-A Estrada (Plan Parcial
S. Sadurniño), a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar a ocupación temporal para depositar na mesma as terras procedentes da
excavación ata que ditas terras se volvan a colocar no terreo logo de finalizada a cimentación
do mesmo, advertindo ó interesado de que ó remate da ocupación, a parcela deberá quedar no
mesmo estado en que se atopaba antes da mesma.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.8. Visto o escrito presentado por D. Alexandre Leis Carlés, como portavoz do grupo
municipal socialista do Concello, de data 20.03.2006, con rexistro de entrada número 3.331 e
data 20.03.2006, no que en resumo solicita acceso á información relativa ó convenio de
colaboración coa Universidade de Santiago denominado “Ruptura de parella, non de familia”, á
addenda a este convenio, a memoria das actividades realizadas deste a sinatura do mesmo, así
como a relación de persoal encargado da súa execución, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar ó interesado para que poida ver a documentación o día 28 de abril, a partir das 12
horas.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.9. Visto o escrito presentado por D. Alexandre Leis Carlés, como portavoz do grupo
municipal socialista do Concello, de data 21.03.2006, con rexistro de entrada número 3.352, do
21.03.2006, no que solicita acceso á documentación relativa ós expedientes de responsabilidade
por danos ocasionados en vehículos que circulaban pola rede viaria teense, ó longo de 2005 e
do que vai de 2006 e as solicitudes aprobadas pola Xunta de Goberno Local e abonadas e as
rexeitadas ou en vías de execución, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Rexeitar a solicitude do interesado polo carácter xenérico da petición realizada e por non
dispor da documentación informatizada o que xenera un enorme traballo de localización dos
expedientes que causaría unha grave perturbación dos servizos municipais polo volume de
traballo que pesa sobre os servizos administrativos, e por constar a información nas actas da
Xunta de Goberno Local, das que se lle remite copia.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.10. Visto o escrito asinado por Dª. Mª. Esther Rodríguez Durán, DNI:33.281.156-F, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3.393, de data 23.03.2006, no que en resumo expón que
sufriu danos no seu vehículo por mor dun bache na estrada que une Luou con Balcaide, ó seu
paso polo lugar de Cantoña, no mes de decembro de 2004, e reclama o pago dos danos, que
segundo a documentación que adxunta de Chapisteria Solláns, copia da factura núm.350, do
23.12.2004, ascenden á cantidade de 174 euros.
Visto o informe da Policía Local obrante no expediente de data 27.12.2004, con rexistro de
saída núm. 244, do 30.12.2004, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar á interesada o importe dos gastos ocasionados polo importe de 174 euros.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3º) Pasar o expediente a Intervención para que se proceda o pagamento.
2.11. Visto o escrito asinado por D. José Piedra Vázquez, DNI:33.198.605-Z, de data 16 de
xaneiro de 2006, remitido a través do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, con rexistro de
entrada no Concello núm. 282, do 18.01.2006, polo que solicita a iniciación de procedemento
de responsabilidade patrimonial do Concello.
Resultando que según manifesta o 10 de marzo de 2005 sufriu danos no seu vehículo matrícula
C- 3333-BF, no lugar de Balcaide, no tramo próximo á saída do grupo escolar, como
consecuencia da falta dunha tapa do alcantarillado e non ser visible o hoco debido á hora na
que circulaba, nin existir sinalización algunha ó respecto, o que provocou desperfectos nos
discos e cubertas das rodas de dito vehículo.
Resultando que como consecuencia de dito accidente solicita se lle abonen polo Concello
251,94 euros pola reparación e 81,20 euros, polo informe pericial.

Considerando que o art.139 da Lei 30/92, dispón que os particulares terán derereito a ser
indemnizados polas administracións públicas correspondentes, de toda lesión que sufran en
calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza maior, sempre que a lesión sexa
consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Considerando que na tramitación do presente expediente resulta de aplicación o RD 429/1993,
do 26 de marzo, polo que se aproba o regulamento dos procedementos das administraciósn
públicas en materia de responsabilidade patrimonial, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Admitir a trámite a reclamación presentada.
2º) Declarar pertinente a práctica da proba testifical proposta polo interesado.
3º) Proceder á apertura dun período de proba durante o prazo de trinta días na que se realizará a
proba testifical, solicitándose por parte do Concello informe ó servizo cuxo funcionamento teña
ocasionado a presunta lesión indemnizable (Aquagest), que deberá emitirse no prazo de dez
días.
2.12. Visto o escrito asinado por D. Jesús Fernando Garrido Parajó, DNI: 44.809.307-V, de
data 14 de marzo de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 3202, do 14.03.2006, polo
que solicita a iniciación de procedemento de responsabilidade patrimonial do Concello.
Resultando que según manifesta o 11 de marzo de 2006 sufriu danos no seu vehículo matrícula
4901 BDJ na estrada Solláns-Santo Domingo, como consecuencia da existencia de baches o
que provocou desperfectos en dúas rodas do seu vehículo.
Resultando que como consecuencia de dito accidente solicita se lle abonen polo Concello
205,99 euros.
Considerando que o art.139 da Lei 30/92, dispón que os particulares terán derereito a ser
indemnizados polas administracións públicas correspondentes, de toda lesión que sufran en
calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza maior, sempre que a lesión sexa
consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos.
Considerando que na tramitación do presente expediente resulta de aplicación o RD 429/1993,
do 26 de marzo, polo que se aproba o regulamento dos procedementos das administraciósn
públicas en materia de responsabilidade patrimonial, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Admitir a trámite a reclamación presentada.
2º) Proceder á apertura dun período de proba durante o prazo de trinta días durante o cal o
interesado poderá aportar a documentación que considere pertinente así como propoñer os
medios de proba que considere oportunos.
3º) Solicitar por parte do Concello informe á Policía Local sobre a presunta lesión
indemnizable, que deberá emitirse no prazo de dez días.
2.13.- Dada conta do escrito asinado por D. José Duarte Ignacio, DNI: 76.492.676-T, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3.237, do 17.03.2006, no que solicita o cambio de
titularidade da licenza urbanística concedida pola Xunta de Goberno Local, en sesión do
24.10.2005, expediente 325/05, para construción dunha vivenda unifamiliar en Ramallosa,
parroquia de Lucí, pasando a nome de D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO; a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade da dita licenza urbanística, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.

O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
2.14.- Dada conta do escrito asinado por D. José Manuel Guerra Calvelo, DNI: 33.225.800-T,
con rexistro de entrada no Concello núm. 3.236, do 17.03.2006, no que solicita o cambio de
titularidade da licenza urbanística concedida pola Xunta de Goberno Local, en sesión do
24.10.2005, expediente 326/05, para construción dunha vivenda unifamiliar en Ramallosa,
parroquia de Lucí, pasando a nome de D. JOSÉ DUARTE IGNACIO; a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade da dita licenza urbanística, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
2.15.- Dada conta do escrito asinado por D. Amable Cotón Albor, DNI: 33.212.788-Y, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3.485, do 29.03.2006, no que solicita o cambio de
titularidade da licenza urbanística concedida pola Xunta de Goberno Local, en sesión do
16.12.2005, expediente 402/05, para construción dunha vivenda unifamiliar en Póboa, finca nº
1455, parroquia de Cacheiras, pasando a nome de D. JOSÉ IGLESIAS IGLESIAS; a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade da dita licenza urbanística, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
2.16.-Visto o escrito de Dª. ANA IGLESIAS SOUTO, DNI 44.818.373-K, con rexistro de entrada
no Concello núm. 3.180, de data 13.03.2006, no que solicita prórroga da licenza que lle
concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 6.10.2003, expediente 188/03, para
construción dunha vivenda unifamiliar en Ferreiriño, parroquia de Reis, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha prórroga de seis meses contados a partir da data deste acordo, para iniciar as
obras.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.17.- Visto o escrito de D. JOSÉ VÁZQUEZ BUELA, DNI 33.071.745-E, con rexistro de
entrada no Concello núm. 3.390, de data 22.03.2006, no que solicita a corrección dun erro no
proxecto técnico presentado para a obtención da licenza nº 51/05, concedida pola Xunta de
Goberno Local en sesión do 17.01.2005, referido ó emprazamento das fincas obxeto de
agrupación e segregación, presentando novo proxecto modificado, redactado polo técnico D.
Pedro Puentes Novo, indicando que as fincas pertencen a parroquia de Cacheiras e non a de
Recesende, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar a corrección de erros no expediente 51/05, debendo figurar parroquia de Cacheiras.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

3º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a
seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
3.1. A D. JOSÉ MERA GÓMEZ, licenza para legalización de vivenda unifamiliar situada en
Pedreira, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Julio Vázquez
Suárez.
Expediente núm: 13.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Será obrigatorio a cesión gratuita ó concello dos terreos necesarios para a apertura ou
regularización do viario preciso e executar, o seu cargo, a conexión cos servizos existentes no
núcleo, segundo o artigo 29.1 g) e 172 da Lei 9/2002.
-A construción deberá estar adaptada ó ambiente, dando cumprimento dos artigos 104, 105 e
106 da Lei 9/2002.
-Deberá ter resoltos a custa do promotor, como mínimo os servizos de acceso rodado,
abastecemento de auga, evacuación e tratamento das augas residuais e subministración de
enerxía eléctrica.
-Conectará os servizos urbanísticos das vivendas no punto e coas condicións técnicas que
indique a compañía Aquagest.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92, do 12 de novembro,
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de
1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL (NT-G1)
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA E COMPATIBLES (ART 27)
-Altura permitida proxecto: 3,58 m
-Volumen/Edificabilidade: 0,16 M2/M2
-Arquitecto técnico director: --Presuposto: 130.130 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:

-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.602,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 408,75 €.
Total: 3.011,35 euros.
3.2. A D. ALBERTO BESADA SALAS, licenza para obras de ampliación dunha vivenda
unifamiliar (con licenza municipal nº 309/02), situada en Socastro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 14.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Respectaranse as condicións da licenza concedida anteriormente.
-Respectaranse os retranqueos a lindeiros e vías públicas.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro,
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de
1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 303,27 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 363,27 euros.
3.3. A D. RAMÓN LATA LISTE, licenza para construción dun cerre de 163,7 metros lineais, na
finca nº 663 e 664 situada en Igrexa, parroquia de Calo.
Expediente núm: 15.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación aprobada no PXOM, segundo copia do plano que se acompaña,
tanto na parte anterior da finca como na posterior. A base situarase na mesma cota que o
pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 101,85 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total:161,85 euros.

3.4. A D. ENRIQUE GONZÁLEZ MURGA, licenza para construción dun cerre de 21,80 metros
lineais, na finca nº 2591 situada en Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 16.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre en relación coas vías públicas, situarase na aliñación oficial aprobada, segundo plano
que se acompaña, situando a súa base na mesma cota que o pavimento.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións do punto 9 “cerramentos” que figuran no PXOM
aprobado inicialmente para cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 13,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 73,56 euros.
3.5. A Dª. Mª DEL CARMEN FERRO BARREIRO, licenza para reparación dun cerre
(substitución de 4 postes e aramio) entre lindeiros de 20 metros lineais, na finca nº 1447 situada
en Raxó, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 17.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-Non se alterará a rasante inicial do terreo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,44 euros.
3.6. A D. MANUEL MÉNDEZ GONZÁLEZ, licenza para construción dun cerre de tea metálica
de 83 metros lineais, na finca nº 1507 situada en Pedreira, parroquia de Calo.
Expediente núm: 18.

Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a súa
base na mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo rústico, soamente se permitirán cerramentos vexetais ou con postes e
arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha altura máxima 1,80 metros. Cando a
parcela en solo rústico estivese edificada, os valados poderán ter unha banda opaca de 0,60
metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A
banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 51,64 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 111,64 euros.
3.7. A Dª. MARÍA FERREIRO PICÓN, licenza para construción dun cerre de 178 metros lineais,
na finca con vivenda sinalada no plano adxunto nº 116 e 117 situadas en Poboa, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 19.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a súa
base na mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 110,75 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 170,75 euros.
3.8. A D. FRANCISCO JAVIER LUEIRO MARTÍNEZ, licenza para construción dun cerre de
10,95 metros lineais, na finca sinalada no plano adxunto na parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 20.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 metros ó eixe da pista pública, situando a súa
base na mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 6,84 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,84 euros.
3.9. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BARROS, licenza para obras menores de substitución do
aramio do cerre de 100 metros lineais, en Outeiro de Reis, parroquia de Raris.
Expediente núm: 21.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras teñen o carácter de menores e non se farán obras de modificación, respectando a
estructura actual do mesmo.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
3.10. A Dª. MÓNICA DAPENA MOSQUERA, licenza para construción dun cerramento de 94
metros lineais, en Texexe, fincas nº 1172 e 1173, parroquia de Calo.
Expediente núm: 22.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación aprobada no PXOM, segundo copia do plano que se acompaña, a
unha distancia de 6 metros dende o eixo das pistas públicas. A base situarase na mesma cota
que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 58,49 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 118,49 euros.
3.11. A Dª. YOLANDA PASCUAL OTERO, licenza para construción dun cerramento de 25,12
metros lineais e tubos de acceso sobre a finca nº 1067-5, en Cesar, parroquia de Calo.
Expediente núm: 23.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación aprobada no PXOM, segundo copia do plano que se acompaña, a
unha distancia de 6 metros dende o eixe das pistas públicas. A base situarase na mesma cota
que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os tubos terán un diámetro mínimo de 40 centímetros e situaranse no borde da base do cerre.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 15,63 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 75,63 euros.
3.12. A D. JULIO FIGUEIRAS RIAL, licenza para construción dun cerramento de 122 metros
lineais sobre as fincas nº 363 e 365, en Outeiro, parroquia de Oza.
Expediente núm: 24.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a distancia que sinale a Excma Deputación na estrada provincial e á distancia
mínima de 4 metros dende o eixo da pista municipal. A base situarase na mesma cota que o
pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo rústico, soamente se permitirán cerramentos vexetais ou con postes e
arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha altura máxima 1,80 metros. Cando a
parcela en solo rústico estivese edificada, os valados poderán ter unha banda opaca de 0,60
metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A
banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 75,91 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 135,91 euros.
3.13. A INSTELE, S.L., en representación de IGLESAN S.L., licenza para obras de canalización
eléctrica a un edificio de vivendas en Pontevea, parroquia de Reis.
Expediente núm: 25.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Instalarase de acordo coa documentación presentada, repoñendo o firme en perfectas
condicións e evitando os tendidos aéreos na zona.
-contará previamente coas autorizacións das normativas sectoriais correspondentes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,52 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,52 euros.
3.14. A D. MIGUEL ANGEL SOBRINO FAYA, licenza para construción dun alpendre para usos
agrícolas de 25 m2 na finca nº 2260 “Leiras de Mazas” (monte), parroquia de Calo.
Expediente núm: 26.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixo da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-A tipoloxía, volume e materiais empregados serán congruentes co entorno rural, empregando
pedra ou outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A construción cumprirá as condicións xenéricas do artigo 42 e 44 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

Total: 130,88 euros.
3.15. A D. JOSÉ LUIS PADERNE SÁNCHEZ, licenza para obras de reposición de ventás,
persianas, porta, reconstrución de galpón de 30 m2 e reparación de tellados da vivenda de 72 m2
en Mazas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 27
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
3.16. A D. SANTIAGO SALTEIRO GONZÁLEZ, licenza para obras de reparación de cuberta e
ventás da vivenda sita en Solláns, parroquia de Calo.
Expediente núm: 28
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
3.17. A D. MANUEL MIRÁS CALVO, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación
de 180 m2, reparación de cierre de postes e alambrada de 120 ml., e reparación de cuberta de
alpendre de 100 m2 en Mazas, fincas nº 2531 e 2532, parroquia de Calo.
Expediente núm: 29
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.

-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-O cerre cumprirá as condicións de retranqueo e altura máxima permitida pola Lei 9/2002 de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e deberá executarse con
materiais tradicionais propios do medio rural onde se localiza, prohibindo o emprego de
bloques de formigón ou outros materiais de fábrica agás que sexan revestidos e pintados.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
3.18. A D. JOSÉ RIAL COTO, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación de 96 m2
en Pite, nº 35, parroquia de Luci.
Expediente núm: 30
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán a estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9, da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,73 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,73 euros.
3.19. A Dª. CARMEN GARCÍA PEREIRA, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 35 m2 en Chaodorrio, nº 1, parroquia de Reis.
Expediente núm: 31
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.

-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 21,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 81,78 euros.
3.20. A D. FERNANDO RODRÍGUEZ GALLEGO MACIA, licenza para obras de retellado da
cuberta da edificación de 150 m2, encintado de fachadas de 120 m2, revestido e pintado de 70
m2 e substitución de 10 ventás, en Outeiro, nº 12, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 32
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 427 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 487 euros.
3.21. A D. JOSÉ CARLOS RIAL CARNOTA, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 80 m2, instalación de planchas de fribrocemento de 80 m2, repicado e encintado
de fachadas de 240 m2, e substitución de 7 ventás e portas de entrada, en Cornide, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 33
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 219,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 279,20 euros.
3.22. A D. ANTONIO ROMERO FERNÁNDEZ, en representación da COMUNIDADE DE
PROPIETARIOS DA U-6-B DE OS TILOS, licenza para obras de drenaxe e impermeabilización
da base do edificio para evitar humidades instalando canalización e material poroso.
Expediente núm: 34.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura do edificio.
-Canalizarán segundo as condicións técnicas que indique a empresa Aquagest.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 110,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 170,70 euros.
3.23. A Dª. MARÍA TERESA SEOANE CARRILLO, licenza para obras de construción dunha
chemenea de pedra adosada á vivenda, en Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 35.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.

-Executarase mantendo as condicións de seguridade da normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 16,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 76,00 euros.
3.24. A D. MARTÍN BERMÚDEZ DE LA PUENTE, licenza para obras de instalación dunha
batería de contadores de fontanería e montantes, no edificio U-5-B, de Os Tilos.
Expediente núm: 36.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Executarase mantendo as condicións de seguridade da normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 154,62 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 214,62 euros.
3.25. A D. JESÚS CAO COLLAZO, licenza para obras de instalación de aislamento, enfoscado e
pintado en fachadas da vivenda sita en Sixto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 37.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Executarase mantendo as condicións de seguridade da normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 108,26 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 168,26 euros.

3.26. A D. CARLOS PINTOS GÓMEZ, licenza para obras de construción dunha piscina familiar
homologada por “BEREAU Veritas”, na finca nº 80 en As Galanas “Leira da Porta”, parroquia
de Calo.
Expediente núm: 38.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo coa documentación presentada, respectando todas as medidas de
seguridade vixentes.
-Para proceder ó vaciado da piscina, solicitará previamente autorización municipal e
executarase de acordo coas indicacións da compañía Aquagest.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 205,39 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 265,39 euros.
3.27. A D. SANTIAGO FRAGA VIDAL, licenza para obras de apertura de entrada dende a vía
pública na finca situada en Vilar de Calo “Parabade” parroquia de Calo.
Expediente núm: 39
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-O portal situarase sobre a aliñación oficial, a unha distancia de 6 metros do eixo da pista
pública.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 61,56 euros.
3.28. A D. FÉLIX GONZÁLEZ MADRIÑÁN, en representación de GRUPO MANANCIAL S.L.,
licenza para segregación e posterior regularización das fincas nº 660 e 661, do plano de
concentración parcelaria da parroquia de Calo, situadas en Igrexa, segundo proxecto redactado
polo técnico D. Javier García Castelo.
Expediente núm: 40
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

- A regularización efectuarase de acordo co proxecto presentado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.
3.29. A MALGA, S.L., que di actuar en representación da Sociedade LÓPEZ LIÑEIRAS Y
GONZÁLEZ C.B., licenza para obras de canalización subterránea para subministro eléctrico das
vivendas construidas no lugar de Insua, parroquia de Luou.
Expediente núm: 41.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Instalarase de acordo coa documentación presentada, repoñendo o firme en perfectas
condicións e evitando os tendidos aéreos na zona.
-Contará previamente coas autorizacións das normativas sectoriais correspondentes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 253,83 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 313,83 euros.
3.30. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., licenza para obras de subministro eléctrico a un
edificio de vivendas (S.G.D.: 210604070510) en Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 42.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Instalarase de acordo coa documentación presentada, repoñendo o firme en perfectas
condicións e evitando os tendidos aéreos na zona.
-Contará previamente coas autorizacións das normativas sectoriais correspondentes.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 99,76 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 159,76 euros.
-. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
3.31. Escrito asinado por EIRAS DUARTE, S.L., de data 16.06.2005, con rexistro de entrada no
Concello núm. 2898, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 17 de abril de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a EIRAS DUARTE, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Cepeda, parcela 63-A,

parroquia de Oza, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 149/03, de data
2.09.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3.32. Escrito asinado por EIRAS DUARTE, S.L., de data 16.06.2005, con rexistro de entrada no
Concello núm. 2899, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 17 de abril de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a EIRAS DUARTE, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en Cepeda, parcela 63-B,
parroquia de Oza, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 150/03, de data
2.09.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3.33. Escrito asinado por D. HIGINIO EIRAS DUARTE, en representación de EIRAS DUARTE,
S.L., de data 17.08.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 3941, no que solicita licenza
de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 17 de abril de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. HIGINIO EIRAS DUARTE, en representación de
EIRAS DUARTE, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a
vivenda unifamiliar, en Cepeda, parcela C, parroquia de Oza, segundo obras executadas en base
á licenza municipal núm. 92/04, de data 13.04.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3.34. Escrito asinado por D. HIGINIO EIRAS DUARTE, en representación de EIRAS DUARTE,
S.L., de data 17.08.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 3939, no que solicita licenza
de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 17 de abril de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. HIGINIO EIRAS DUARTE, en representación de
EIRAS DUARTE, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a
vivenda unifamiliar, en Cepeda, parcela D, parroquia de Oza, segundo obras executadas en
base á licenza municipal núm. 93/04, de data 13.04.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3.35. Escrito asinado por D. FERNANDO SANTIAGO RODRIGUEZ, de data 23.03.2004, con
rexistro de entrada no Concello núm. 619, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 17 de abril de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. FERNANDO SANTIAGO RODRIGUEZ, a

LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar, en

Socastro, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
205/98, de data 9.07.1998, ampliada cun sótano con licenza núm. 134/03, de data 17.07.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3.36. Escrito asinado por Dª. MANUELA DANZA RIVADULLA, de data 21.10.2004, con
rexistro de entrada no Concello núm. 2901, do 26.10.2004, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 17 de abril de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. MANUELA DANZA RIVADULLA, a LICENZA
DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a seis vivendas e dous locais, en
Ameneiro, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
298/01, de data 27.12.2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
4º) LICENZAS DE APERTURA.
4.1.- Escrito de Dª. MARÍA JOSÉ ALONSO PLAZA, CIF/NIF: 36.082.538-T (expte. 6/05), con
rexistro de entrada no Concello núm. 1.199, de data 16.03.2005, solicitando licenza de
apertura/instalación dunha clínica veterinaria.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 9.03.2006 e do
técnico municipal do 11.10.2005, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e
disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a instalación
dunha clínica veterinaria, que se pretende ubicar en Cacheiras, Edificio O Dolmen, portal 9.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
4.2.-

Escrito

de

D. FRANCISCO SECO FRANCO, en representación de VEGO
SUPERMERCADOS, S.A., CIF/NIF: A-36.651.313 (expte. 15/05), con rexistro de entrada no

Concello núm. 5.918, de data 11.10.2005, solicitando licenza de apertura/instalación dun
supermercado de alimentación.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 28.12.2005 e
do técnico municipal do 25.11.2005, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e
disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a instalación dun
supermercado de alimentación, que se pretende ubicar na parcela F do Plan Parcial de San
Saturniño, parroquia de Cacheiras.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
4.3.- Escrito de D. MIGUEL ANGEL GRADIN CARREÑO, en representación de MIGUEL
GRADIN S.L. CIF/NIF: 36.021.764-S (expte. 1/06), con rexistro de entrada no Concello núm.
47, de data 5.01.2006, solicitando licenza de apertura/instalación dun laboratorio de prótese
dental.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 5.04.2006 e do
técnico municipal do 14.02.2006, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e
disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a instalación
laboratorio de prótese dental, que se pretende ubicar en Pontevea, nº 17, parroquia de Reis.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente para
que proceda á calificación da actividade.
4.4.- Visto o expediente instruido ó efecto por FOGAR DO SANTISO S.L., con CIF/NIF:
B-15.964.745 (expte. 12/05), para licenza de apertura/instalación dun depósito de G.L.P. de
4.880 L. aéreo, en Trasellas, parroquia de Luou, e dada conta do dictame ambiental emitido
pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
15.03.2006, calificando dita actividade como perigosa; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a FOGAR DO SANTISO S.L., a licenza provisional para instalación dun depósito
de G.L.P. de 4.880 L. aéreo, condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes
requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente do
15.03.2006 (expediente núm. MA962A 2006/000249-1):
-.Os contidos no proxecto técnico.
-. Ademais debe instalarse en zona exterior á protección histórica da mámoa de Trasellas; non
poidendo comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva,
para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá
solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico
director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos
términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

4.5.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ CARLOS DEVESA REGUEIRO, con
CIF/NIF: 33.265.823-A, para licenza de apertura dun local destinado a carnicería, en
Casalonga, parroquia de Calo, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade do 21.01.2005 e da acta de comprobación de data
15.02.2006 redactada polo arquitecto técnico municipal e polo representante da empresa D.
José Carlos Devesa Regueiro para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ CARLOS DEVESA REGUEIRO, a licenza definitiva para apertura dun
local destinado a carnicería.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente formulada por Intervención
por importe de: 87,09 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.6.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. CARMEN CANICOBA PACHECO, en
representación de DEVESA CANICOBA S.L., con CIF/NIF: B-15.953.755, para licenza de
apertura dun local destinado a bar restaurante rústico, en Casalonga, parroquia de Calo, e dada
conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do
17.02.2006 e da acta de comprobación de data 31.03.2006 redactada polo arquitecto técnico
municipal e polo representante da empresa D. José Carlos Devesa Regueiro para o inicio da
actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. CARMEN CANICOBA PACHECO, en representación de DEVESA CANICOBA
S.L, a licenza definitiva para apertura dun local destinado a bar restaurante rústico.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente formulada por Intervención
por importe de: 42,92 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.7.- Escrito de Dª. ANA CUARTAS GUTIERREZ, CIF/NIF: 09.430.985-L, con rexistro de
entrada no Concello núm. 2931, de data 27.02.2006, solicitando licenza de apertura para o
establecemento dunha perruquería e beleza, en Os Tilos, Centro Comercial local 43.
Vistos a certificación técnica de solidez e seguridade asinada polo arquitecto técnico D. Alberto
J. Sixto Celis, de data 24.02.2006, e o informe favorable da Consellería de Sanidade de data
31.03.2006, e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a licenza que se solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente formulada por Intervención
por importe de: 48,38 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.

4.8.- Dada conta do escrito asinado por D. ROMÁN ROO ALVAREZ, en representación de
AMACENES CASÁN S.A., CIF/DNI: A-15.027.865, de data 21.03.2006, con rexistro de entrada
no Concello núm. 3.480, do 29.03.2006, no que solicita o cambio de titularidade do
establecemento dedicado a autoservicio, situado no Centro Comercial Os Tilos, que viña sendo
explotado por D. Roberto Lobato Corbelle, segundo licenza de apertura, que lle fora concedida
con data 19.06.1992; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
5º) APROBACIÓN DE MEMORIAS VALORADAS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aprobar as seguintes memorias valoradas:
-. Memoria valorada da obra: Instalación parque infantil Montouto-Cacheiras, redactada polo
arquitecto técnico municipal, cun presuposto de execución por contrata de:23.182,60 euros, ive
incluido.
-. Memoria valorada da obra: Instalación parque infantil Cacheiras-(Cemiterio), redactada polo
arquitecto técnico municipal, cun presuposto de execución por contrata de:23.182,60 euros, ive
incluido.
-. Memoria valorada da obra: Construcción parque infantil en Vieiro, redactada polo arquitecto
técnico municipal, cun presuposto de execución por contrata de:23.200 euros, ive incluido.
-. Memoria valorada da obra: Explanación de terreos e compactación para campo de xogo en
Oza, redactada polo arquitecto técnico municipal, cun presuposto de execución por contrata de:
27.840 euros, ive incluido.
2º) Contratar as obras polo sistema de contrato menor de obras, autorizando os gastos con
cargo á partida do vixente presuposto:452.62300.
3º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde para tódolos trámites sucesivos e necesarios para a
execución e xestión deste acordo.
6º) ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO EN PENELAS ( CACHEIRAS ).
Dada conta do expediente tramitado para a contratación da obra de: Abastecemento e
saneamento en Penelas (Cacheiras), cun presuposto de contrata de: 30.114,05 euros, ive
incluído, subvencionada parcialmente pola Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da
convocatoria de subvencións de promoción económica dirixidas a concellos da provincia para
infraestructuras e equipamentos municipais na provincia, anualidade 2005, licitada por
procedemento negociado por mor da contía, en virtude do acordo da Xunta de Goberno Local
do 13 de marzo de 2006, visto o informe do arquitecto municipal e de conformidade coa
proposta verbal de adxudicación da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Adxudicar á empresa Manuel Sobredo S.L. a execución do contrato de obras do proxecto:
Abastecemento e saneamento en Penelas (Cacheiras), polo prezo de: 29.812,91 euros, ive

incluído, por facer unha proposición que se considera conveniente para o Concello en
aplicación dos criterios de adxudicación dos pregos.
2º) Aprobar o gasto con cargo á partida: 441.62300 do vixente presuposto.
3º) Designar técnico director das obras ó Sr. enxeñeiro de camiños, D.Gilberto Rodríguez
Rodríguez, autor do proxecto, que asumirá as funcións de coordinador de seguridade e saúde
durante a execución das obras.
4º) Que se notifique o presente acordo ó adxudicatario para que proceda a presentar a fianza
definitiva polo importe do 4% do prezo de adxudicación ( igual a: 1.192,51 euros), en calquera
das formas a que se refire o art. 36 do TRLCAP, no prazo de quince días naturais seguintes ó
da recepción da notificación deste acordo, e logo de acreditado o cumprimento deste extremo
facultar expresamente ó Sr. Alcalde para a sinatura do contrato.
7º) APROBACIÓN DE SUSCRICIÓNS A EL CORREO GALLEGO-EL MUNDO, PARA OS
CENTROS DE SAÚDE.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aprobar a suscrición do Concello a El Correo Gallego-El Mundo para o que resta do ano
2006 para os catro centros de saúde do Concello, polo prezo de:791,44 euros.
2º) Comunicar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
8º) DACIÓN DE CONTA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL.
Dada conta dos escritos da Consellería de Cultura e Deporte do 6 de abril de 2006, con rexistro
de entrada no Concello núm. 3825, do 17.04.2006, autorizando ó arqueólogo D. Manuel Lestón
Gómez para a realización dunha prospección arqueolóxica de catalogación e delimitación
planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello; da Excmª. Deputación da Coruña de
data 2 de marzo de 2006, polo que se devolve o proxecto do plan de piscinas cubertas
climatizadas para a súa corrección; da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar do 21 de
marzo de 2006, con rexistro de entrada núm. 3499, do 29.03.2006, polo que se acredita e
recoñece o centro de información ás mulleres do Concello e da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes do 28.03.2006, con rexistro de entrada núm. 3571, do
03.04.2006, polo que se autoriza a implantación dun paso de peóns, e da Excmª. Deputación do
30.03.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 3792, do 11.04.2006, polo que se remite
informe sobre o plan xeral, a Xunta de Goberno por unanimidade acorda:
1º) Tomar coñecemento dos escritos referenciados.
9º) CONTRATACIÓN DAS ACTUACIÓNS DA REDE CULTURAL DA DEPUTACIÓN DE
2006.
Vista a resolución do Presidente da Deputación pola que se adxudican a este Concello as
actuacións para a participación na Rede Cultural da Deputación da Coruña do ano 2006 ó
abeiro do disposto na convocatoria publicada no BOP 282, do 12 de decembro de 2005.
Visto o disposto no art. 56 do R.D.Lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Contratar polo sistema de contrato menor as actuacións adxudicadas a este Concello
seguintes:

1-.GRUPOS DE MÚSICA E TEATRO NON PROFESIONAIS:
-.CORAL POLIF. DE SANTA CRUZ, polo prezo igual ó caché de: 900 euros.
-. LOS TRES SOLITARIOS, polo prezo igual ó caché de: 601 euros.
-. MAGO RICHARD II, polo prezo igual ó caché de: 601 euros.
-. PAIASOS, polo prezo igual ó caché de: 601 euros.
-. ÓRDAGO, polo prezo igual ó caché de: 601 euros.
-. BANDA DE MÚSICA EDUARDO PONDAL, polo prezo igual o caché de:800 euros.
2-. INTÉRPRETES DE MÚSICA CLÁSICA:
-. QUINTETO ARMONIA, polo prezo igual ó caché de: 1.442 euros.
-. QUINTETO DE VENTO PENTAFONIA, polo prezo igual ó caché de: 1.442 euros.
-. GRUPO DE METAIS SANTA CECILIA, polo prezo igual ó caché de: 1.442 euros.
3-. COMPAÑIAS DE TEATRO E TÍTERES:
-. TEATRO DO TIRINAUTAS: Os tres da comedia, polo prezo igual ó caché de: 1.395 euros.
-. PIFANO TEATRO: Rotas, polo prezo igual ó caché de: 1.500 euros.
-.OS QUINQUILLANS-TEATRO DA RÚA: Moby Dick, polo prezo igual ó caché de: 2.000
euros.
2º) Ó abeiro do disposto nas bases o Concello pagará o caché de cada grupo, intérprete e
compañía, incluída a aportación provincial, tras a presentación da correspondente factura no
Concello.
3º) Dar conta deste acordo ó Departamento de Cultura e Deportes do Concello para a súa
xestión.
10º) CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN.
Dada conta do presuposto remitido por Servinor Prevención, S.L.L. de data 4 de abril de 2006,
que ten por obxecto a realización das actividades que corresponden a esa empresa como
Servizo de Prevención alleo incluidas no art. 31.3 da Lei 31/95, do 8 de novembro, de
prevención de riscos laborais, sendo o importe da concertación a cantidade de:2.000 euros ó
ano, ive non incluido, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Prestar aprobación ó presuposto presentado, concertando as actividades que se describen no
mesmo con Servinor Prevención S.L.L. polo prezo especificado e polo prazo dun ano a contar
desde o día da sinatura do concerto de colaboración.
2º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde para tódolos trámites sucesivos e necesarios para a
execución e xestión deste acordo e do seu correspondente expediente.
11º) EXECUCIÓN DE SENTENCIA.
Dada conta do escrito do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do
contencioso-administrativo, sección segunda, de data 20.03.2006, con rexistro de saída núm.
4601, do 28.03.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 3549, do 31.03.2006, polo que
se remite testimonio literal da sentencia recaida no recurso contencioso-administrativo número
02/0004900/2002, interposto por D. Santiago Casas Meijide, contra desestimación presunta da
reclamación de responsabilidade patrimonial formulada en data 19.7.2001 por danos en
vehículo matrícula C-4403-BBK sufridos o 09.01.2001 na estrada local que une Carballal con
Calo, declarada firme, pola que se condena ó Concello a que abone a favor do demandante a
cantidade de: 2.504,50 euros, cantidade que haberá de ser actualizada desde a data do

accidente, 9 de xaneiro de 2001, ata o 9 de xullo de 2001, con arreglo ó índice de prezos ó
consumo fixado polo Instituto Nacional de Estadística e con aplicación a partir de entonces do
interés legal ata a data de notificación da presente sentencia, sin custas; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Executar a sentencia referenciada, pagándose polo Concello ó demandante a cantidade
correspondente.
2º) Realizado o pagamento ó interesado, reclamar á Compañía de Seguros do Concello que
proceda o pagar ó Concello o seu importe.
12º) APROBACIÓN BASES DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL DO PROXECTO
EQUAL “COMPOSTELA SOCIAL”.
Vistas as bases para a contratación de persoal presentadas pola Axencia Local de Emprego do
Concello, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aprobar as seguintes bases para a contratación de persoal do proxecto Equal ”Compostela
Social”.
“BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN DOCENTE PARA O PROXECTO
EQUAL “COMPOSTELA SOCIAL”
ANTECEDENTES:
Segundo o regulamento da réxime interior (Art. 20) da Agrupación de desenvolvemento “Compostela Social”, o
Comité de dirección asumirá as funcións propias da aprobación das bases das convocatorias para a contratación de
persoal preciso para o desenvolvemento do programa de traballo.
Este persoal técnico, dependente funcionalmente dos órganos directivos da Agrupación de Desenvolvemento,
estará integrado polo persoal posto a disposición das entidades sociais ou contratado por elas de acordo co
procedemento de selección acordado polos membros da Agrupación de Desenvolvemento.
A contratación de persoal técnico adscrito ó proxecto, a cargo das entidades públicas sociais da Agrupación de
Desenvolvemento, levarase a cabo conforme ao procedemento recollido nas bases aprobadas polo Comité de
Dirección da Agrupación de Desenvolvemento na xuntanza de 21 de xuño de 2005.
PRIMEIRA: OBXECTO DA CONVOCATORIA
O Concello de Teo, como entidade integrante da Agrupación de Desenvolvemento “Compostela Social”, realizará
oferta de contratación de persoal laboral temporal para obra ou servizo determinado, da seguinte praza con destino
o Proxecto EQUAL “Compostela Social”: “Docente con titulación superior”, por unha duración de 12 meses, en
réxime de xornada completa.
As funcións do posto recóllense en ANEXO I.
SEGUNDA: NATUREZA E CARACTERÍSTICAS DA CONTRATACIÓN
A contratación realizarase por parte do Concello de Teo como entidade pública participante na Agrupación de
Desenvolvemento “Compostela Social” en función das actuacións que ten asumido e coa duración prevista.
A contratación terá natureza laboral, segundo a duración da acción , e axustarase nas condicións laborais e
profesionais ó establecido no Convenio Colectivo Provincial de Oficinas e despachos.
Establecerase un período de proba de acordo co sinalado no vixente Convenio Colectivo de Provincial Oficinas e
Despachos.
TERCEIRA: REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES
As persoas aspirantes deberán cumprir os seguintes requisitos:
1º. Cumprimento dos requisitos establecidos para o posto e recollidos no ANEXO I destas bases.
2º. Ter cumprido 18 anos de idade e non exceder de 65.
3º• Ter carne de conducir, clase B.
4º• Ser nacional de dalgún dos estados membros da Unión Europea ou dalgún país que subscribise tratado
internacional nos termos establecidos na disposición única da Lei 17/1993, de 23 de decembro (BOE do 24 de
decembro).

5º• Non estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas, nin separado mediante expediente disciplinario
de calquera das administracións.
6º. Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas habituais do posto convocado.
Os citados requisitos, ó igual que los méritos alegados, enténdense referidos ó último día do prazo de presentación
das solicitudes e debe manterse con posterioridade á data de inicio do contrato.
CUARTA: INFORMACIÓN E SOLICITUDES
Información. A convocatoria do posto de traballo anunciarase a través da prensa Local e do taboleiro de anuncios
do concello. As bases da convocatoria estarán a disposición dos interesados no Concello de Teo. As solicitudes de
acceso poderanse recoller na Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Teo, e nos concellos
incluídos na Agrupación de Desenvolvemento.
Solicitudes. Para tomar parte no proceso de selección, as persoas interesadas deberán presentar unha solicitude,
segundo o modelo correspondente, no Rexistro Xeral do Concello de Teo. A documentación será orixinal ou
fotocopias dilixenciadas.
Presentarase unha única solicitude, acompañada de currículo e da documentación acreditativa dos méritos
alegados e do cumprimento dos requisitos que se esixen.
No caso de que se alegue algún mérito no apartado de “Experiencia profesional en postos relacionados” será
imprescindible presentar un certificado de vida laboral expedido por la Seguridade Social, e copia do contrato de
traballo ou certificado de empresa.
Non se valorarán aqueles méritos que non figuren reflectidos e debidamente acreditados.
Prazos: disporanse de dez días hábiles a partir da publicación de anuncio da convocatoria na prensa Local.
QUINTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Ao rematar o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía dictará resolución mediante a que declarará
aprobada a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as, segundo se teña comprobado ou non a acreditación dos
requisitos para concorrer á convocatoria. Esta lista farase pública nos taboleiros de anuncios do Concello de Teo e
concederáselles un prazo de dez días naturais aos aspirantes excluídos/as para a presentación de reclamacións ou
para emendar algún defecto.
As reclamacións serán aceptadas ou rexeitadas na resolución da Alcaldía que aprobe a lista definitiva. Esta lista
definitiva publicarase na forma antes indicada, e nela indicarase ademais o lugar, a data e hora de comezo do
proceso de selección. Na mesma resolución fixarase a composición da Comisión de Baremación.
SEXTA: PROCESO DE SELECCIÓN
O proceso de selección constará das dúas fases seguintes:
1ª FASE:
Valoración do Currículo conforme ao seguinte baremo, cun máximo de 40 puntos:
- Experiencia profesional en postos relacionados coa fomación de emprendedores:
Puntuación máxima: 20 puntos
- Teranse en conta unicamente aqueles períodos que se acrediten adecuadamente. Os días de experiencia
comprobaranse a través do certificado de vida laboral, contrato de traballo ou certificado de empresa: 0,25 puntos
por mes traballado.
- Formación: Puntuación máxima: 10 puntos
- Formación recibida relacionada co posto conforme ó seguinte baremo:
- Ata 30 horas: 0,05 puntos
- De 31 a 100 horas: 0,20 puntos
- De máis de 100 horas: 0,50 puntos
- 1,25 puntos por cada ciclo completo de idiomas (elemental ou superior) da Escola Oficial de Idiomas ou outras
formacións oficiais en idiomas acreditadas
- Titulacións universitarias adicionais á requirida na convocatoria, conforme ó seguinte baremo:
- Relacionadas coas funcións ou contido da praza convocada:
- Titulación Universitaria Superior: 2 puntos cada unha
- Titulación Universitaria Media: 1 punto cada unha
- Resto de titulacións ou estar en posesión de Doutorado ou master: 1 puntos
cada unha

- Outros méritos ou experiencias: Puntuación máxima 10 puntos
- 0,1 punto por mes de participación en proxectos, movementos asociativos ou en colaboración con colectivos
obxecto do proxecto, desenvolvendo actividades relacionadas co posto ofertado, cun máximo de 2 puntos.
- Por impartición de cursos: 0,25 puntos por cada fracción de 30 horas impartida.
- 0,1 punto por cada un dos outros méritos: publicacións, ponencias, conferencias, organización de congresos e
seminarios.
A puntuación desta fase, composta pola suma dos conceptos valorables que a integran, engadirase á obtida na 2ª
fase, obténdose así la puntuación total.
2ª FASE:
Componse de 2 partes de carácter obrigatorio e eliminatorio:
- Primeira parte: Proba obxectiva tipo test con 40 cuestiones relativas ao contido dos temas recollidos no anexo
I. Duración máxima 60 minutos. Puntuación máxima: 20 puntos
Superarán esta 1ª parte aquelas persoas que obteñan un minimo de 10 puntos. Cada resposta acertada valerá 0,5
puntos e cada resposta errada descontará 0,125 puntos. As respostas en branco non contarán nin positiva nin
negativamente.
Sen prexuízo de que o mínimo esixido sexa de 10 puntos, a comisión estará facultada para reducir dita puntuación
naqueles casos en que o número de persoas aprobadas sexa considerado insuficiente para manter a necesaria
concorrencia competitiva nas restantes fases do proceso selectivo.
- Segunda parte: Suposto teórico - práctico en relación ó posto de traballo que se vai a desenvolver. Duración
máxima 90 minutos. Puntuación máxima: 40 puntos.
Con carácter xeral, esta parte consistirá na resolución por escrito dun suposto teórico - práctico en relación co
posto de traballo que se vai a desenvolver.
No caso de probas resoltas por escrito, o suposto serán lidas polos/as aspirantes diante da comisión. No momento
da lectura, a comisión poderá exercitar a facultade de formularlle ao/á aspirante cantas preguntas e/ou cuestións
teña por convenientes sobre aspectos relacionados co contido das probas.
SÉTIMA: COMISIÓN DE SELECCIÓN
A comisión de selección estará composta dos seguintes membros:
PRESIDENTE: O alcalde do Concello de Teo, ou o/a concelleiro/a en quen delegue.
SECRETARIA: O secretario do Concello, que actuará con voz pero sen voto ou funcionario no que delegue.
VOGAIS:
O concelleiro de Facenda, ou concelleiro no que delegue
O técnico local de emprego do Concello de Teo, ou o/a funcionario/a no que delegue.
Un técnico do Programa Equal “Compostela Social”.
OITAVA: PROPOSTA DE CONTRATACIÓN
Una vez rematado o proceso de selección, a proposta da Comisión de Selección será elevada ao alcalde para que
formule a contratación da persoa que teña a mellor puntuación, en número que non supere o das prazas obxecto da
convocatoria. As persoas aprobadas e non contratadas quedarán nunha lista de agarda, para o caso de que se
produciran baixas.
ANEXO I - TEMARIO.
1.- O programa comunitario sobre a estratexia de Lisboa.
2.- A Iniciativa Comunitaria Equal.
3.- As políticas de emprego no territorio.
4.- A incorporación das políticas de igualdade de oportunidade.
5.- Programas de apoio ao emprendemento.
6.- O plan de empresa.
Convocatoria de:
PLAZA: TITULADO SUPERIOR – PROXECTO EQUAL “COMPOSTELA SOCIAL”
OBXECTIVO DO PROCESO DE SELECCIÓN.

O proceso selectivo ten por obxecto a contratación por obra ou servizo determinado de 1
DOCENTE DE TITULACIÓN SUPERIOR PARA IMPARTICIÓN DE CURSOS
EMPRENDEDORES, do proxecto Equal “Compostela Social”
TITULACIÓN:
Titulado superior en Economía ou Ciencias Empresariais / Dirección de Empresas, Dereito,
Ciencias Políticas ou Socioloxía.
EXPERIENCIA:
Experiencia en postos de formación de emprendedores.
Servicios prestados en postos relacionados coa xestión de programas de promoción do
emprego, asesoramento empresarial, inclusión social, igualdade de xénero.
INFORMÁTICA:
Entorno Windows XP
Microsoft Office 2003: Word, Excel, Access, Power Point.
IDIOMAS:
Galego. Nivel alto, falado e escrito.
Inglés. Nivel alto falado e escrito.
CARACTERÍSTICAS CONTRATO:
Salario bruto anual: 15.000,00 euros.
Duración previsible: 12 MESES
Ubicación: Concello de TEO.
_________________________________________________________________________________.
“BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN TITOR DE PROMOCIÓN DE
INICIATIVAS EMPRESARIAIS DO PROXECTO EQUAL “COMPOSTELA SOCIAL”
ANTECEDENTES:
Segundo o regulamento da réxime interior (Art. 20) da Agrupación de desenvolvemento “Compostela
Social”, o Comité de dirección asumirá as funcións propias da aprobación das bases das convocatorias
para a contratación de persoal preciso para o desenvolvemento do programa de traballo.
Este persoal técnico, dependente funcionalmente dos órganos directivos da Agrupación de
Desenvolvemento, estará integrado polo persoal posto a disposición das entidades sociais ou
contratado por elas de acordo co procedemento de selección acordado polos membros da Agrupación
de Desenvolvemento.
A contratación de persoal técnico adscrito ó proxecto, a cargo das entidades públicas sociais da
Agrupación de Desenvolvemento, levarase a cabo conforme ao procedemento recollido nas bases
aprobadas polo Comité de Dirección da Agrupación de Desenvolvemento na xuntanza de 21 de xuño
de 2005.
PRIMEIRA: OBXECTO DA CONVOCATORIA
O Concello de Teo, como entidade integrante da Agrupación de Desenvolvemento “Compostela Social”,
realizará oferta de contratación de persoal laboral temporal para obra ou servizo determinado, da
seguinte praza con destino o Proxecto EQUAL “Compostela Social”: “ Titor de promoción de iniciativas
empresariais”, por unha duración de 9 meses, en réxime de xornada completa.
As funcións do posto recóllense en ANEXO I.
SEGUNDA: NATUREZA E CARACTERÍSTICAS DA CONTRATACIÓN
A contratación realizarase por parte do Concello de Teo como entidade pública participante na
Agrupación de Desenvolvemento “Compostela Social” en función das actuacións que ten asumido e
coa duración prevista.

A contratación terá natureza laboral, segundo a duración da acción , e axustarase nas condicións
laborais e profesionais ó establecido no Convenio Colectivo Provincial de Oficinas e despachos.
Establecerase un período de proba de acordo co sinalado no vixente Convenio Colectivo de Provincial
Oficinas e Despachos.
TERCEIRA: REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES
As persoas aspirantes deberán cumprir os seguintes requisitos:
1º. Cumprimento dos requisitos establecidos para o posto e recollidos no ANEXO I destas bases.
2º. Ter cumprido 18 anos de idade e non exceder de 65.
3º• Ter carne de conducir, clase B.
4º• Ser nacional de dalgún dos estados membros da Unión Europea ou dalgún país que subscribise
tratado internacional nos termos establecidos na disposición única da Lei 17/1993, de 23 de decembro
(BOE do 24 de decembro).
5º• Non estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas, nin separado mediante expediente
disciplinario de calquera das administracións.
6º. Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas habituais do posto convocado.
Os citados requisitos, ó igual que los méritos alegados, enténdense referidos ó último día do prazo de
presentación das solicitudes e debe manterse con posterioridade á data de inicio do contrato.
CUARTA: INFORMACIÓN E SOLICITUDES
Información. A convocatoria do posto de traballo anunciarase a través da prensa Local e do taboleiro
de anuncios do concello. As bases da convocatoria estarán a disposición dos interesados no Concello
de Teo. As solicitudes de acceso poderanse recoller na Axencia de Emprego e Desenvolvemento
Local do Concello de Teo, e nos concellos incluídos na Agrupación de Desenvolvemento.
Solicitudes. Para tomar parte no proceso de selección, as persoas interesadas deberán presentar
unha solicitude, segundo o modelo correspondente, no Rexistro Xeral do Concello de Teo. A
documentación será orixinal ou fotocopias dilixenciadas.
Presentarase unha única solicitude, acompañada de currículo e da documentación acreditativa dos
méritos alegados e do cumprimento dos requisitos que se esixen.
No caso de que se alegue algún mérito no apartado de “Experiencia profesional en postos
relacionados” será imprescindible presentar un certificado de vida laboral expedido por la Seguridade
Social, e copia do contrato de traballo ou certificado de empresa.
Non se valorarán aqueles méritos que non figuren reflectidos e debidamente acreditados.
Prazos: disporanse de dez días hábiles a partir da publicación de anuncio da convocatoria na prensa
Local.
QUINTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Ao rematar o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía dictará resolución mediante a que
declarará aprobada a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as, segundo se teña comprobado ou
non a acreditación dos requisitos para concorrer á convocatoria. Esta lista farase pública nos taboleiros
de anuncios do Concello de Teo e concederáselles un prazo de dez días naturais aos aspirantes
excluídos/as para a presentación de reclamacións ou para emendar algún defecto.
As reclamacións serán aceptadas ou rexeitadas na resolución da Alcaldía que aprobe a lista definitiva.
Esta lista definitiva publicarase na forma antes indicada, e nela indicarase ademais o lugar, a data e
hora de comezo do proceso de selección. Na mesma resolución fixarase a composición da Comisión
de Baremación.
SEXTA: PROCESO DE SELECCIÓN
O proceso de selección constará das dúas fases seguintes:
1ª FASE:
Valoración do Currículo conforme ao seguinte baremo, cun máximo de 40 puntos:
- Experiencia profesional en postos relacionados coa titorización de iniciativas empresariais:
Puntuación máxima: 20 puntos
- Teranse en conta unicamente aqueles períodos que se acrediten adecuadamente. Os días de
experiencia comprobaranse a través do certificado de vida laboral, contrato de traballo ou certificado de
empresa: 0,25 puntos por mes traballado.
- Formación: Puntuación máxima: 10 puntos
- Formación recibida relacionada co posto conforme ó seguinte baremo:

- Ata 30 horas: 0,05 puntos
- De 31 a 100 horas: 0,20 puntos
- De máis de 100 horas: 0,50 puntos
- 1,25 puntos por cada ciclo completo de idiomas (elemental ou superior) da Escola Oficial de Idiomas
ou outras formacións oficiais en idiomas acreditadas
- Titulacións universitarias adicionais á requirida na convocatoria, conforme ó seguinte baremo:
- Relacionadas coas funcións ou contido da praza convocada:
- Titulación Universitaria Superior: 2 puntos cada unha
- Titulación Universitaria Media: 1 punto cada unha
- Resto de titulacións ou estar en posesión de Doutorado ou master: 1 puntos
cada unha
- Outros méritos ou experiencias: Puntuación máxima 10 puntos
- 0,1 punto por mes de participación en proxectos, movementos asociativos ou en colaboración con
colectivos obxecto do proxecto, desenvolvendo actividades relacionadas co posto ofertado, cun
máximo de 2 puntos.
- Por impartición de cursos: 0,25 puntos por cada fracción de 30 horas impartida.
- 0,1 punto por cada un dos outros méritos: publicacións, ponencias, conferencias, organización de
congresos e seminarios.
A puntuación desta fase, composta pola suma dos conceptos valorables que a integran, engadirase á
obtida na 2ª fase, obténdose así la puntuación total.
2ª FASE:
Componse de 2 partes de carácter obrigatorio e eliminatorio:
- Primeira parte: Proba obxectiva tipo test con 40 cuestións relativas ao contido dos temas recollidos
no anexo I. Duración máxima 60 minutos. Puntuación máxima: 20 puntos
Superarán esta 1ª parte aquelas persoas que obteñan un minimo de 10 puntos. Cada resposta
acertada valerá 0,5 puntos e cada resposta errada descontará 0,125 puntos. As respostas en branco
non contarán nin positiva nin negativamente.
Sen prexuízo de que o mínimo esixido sexa de 10 puntos, a comisión estará facultada para reducir dita
puntuación naqueles casos en que o número de persoas aprobadas sexa considerado insuficiente para
manter a necesaria concorrencia competitiva nas restantes fases do proceso selectivo.
- Segunda parte: Suposto teórico - práctico en relación ó posto de traballo que se vai a desenvolver.
Duración máxima 90 minutos. Puntuación máxima: 40 puntos.
Con carácter xeral, esta parte consistirá na resolución por escrito dun suposto teórico - práctico en
relación co posto de traballo que se vai a desenvolver.
No caso de probas resoltas por escrito, o suposto serán lidas polos/as aspirantes diante da comisión.
No momento da lectura, a comisión poderá exercitar a facultade de formularlle ao/á aspirante cantas
preguntas e/ou cuestións teña por convenientes sobre aspectos relacionados co contido das probas.
SÉTIMA: COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN.
A comisión de selección estará composta dos seguintes membros:
PRESIDENTE: O alcalde do Concello de Teo, ou o/a concelleiro/a en quen delegue.
SECRETARIA: O secretario do Concello, que actuará con voz pero sen voto, ou funcionario no que
delegue.
VOGAIS:
O concelleiro de Facenda, ou concelleiro no que delegue
O técnico local de emprego do Concello de Teo, ou o/a funcionario/a no que delegue.
Un técnico do Programa Equal “Compostela Social”.
OITAVA: PROPOSTA DE CONTRATACIÓN
Una vez rematado o proceso de selección, a proposta da Comisión de Selección será elevada ao
alcalde para que formule a contratación da persoa que teña a mellor puntuación, en número que non
supere o das prazas obxecto da convocatoria. As persoas aprobadas e non contratadas quedarán
nunha lista de agarda, para o caso de que se produciran baixas.

ANEXO I - TEMARIO.
1.- O programa operativo integrado de Galicia. O eixe catro.
2.- A Iniciativa Comunitaria Equal.
3.- As políticas de emprego no territorio.
4.- A incorporación das políticas de igualdade de oportunidade.
5.- Programas de apoio ao emprendemento.
6.- O plan de empresa.
Convocatoria de:
PLAZA:
TITULADO MEDIO: TITOR DE PROMOCIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS– PROXECTO
EQUAL “COMPOSTELA SOCIAL”
OBXECTIVO DO PROCESO DE SELECCIÓN.
O proceso selectivo ten por obxecto a contratación por obra ou servizo determinado
de 1 TITOR PROMOCIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS, de titulación
universitaria media, do proxecto Equal “Compostela Social”, prazo de contratación: 9
meses.
TITULACIÓN:
Titulado universitaria de diplomatura ou licenciatura.
EXPERIENCIA:

INFORMÁTICA:

IDIOMAS:

Experiencia en acompañamento e titorización de iniciativas empresariais.
Servicios prestados en postos relacionados coa xestión de programas de promoción
do emprego, asesoramento empresarial, inclusión social, igualdade de xénero.
Entorno Windows XP
Microsoft Office 2003: Word, Excel, Access, Power Point.
Galego. Curso de iniciación e perfeccionamento ou convalidación dos mesmos.

CARACTERÍSTICAS CONTRATO:
Suma de conceptos salariais: 1.200,00 € brutos mensuais.
Duración do contrato: 9 MESES.
Ubicación: Concello de Teo

13º) APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA O SUBMINISTRO DE
VEHÍCULOS MEDIANTE RENTING.
Dada conta do expediente para a contratación do subministro de vehículos mediante renting e
vistos os informes dos Departamentos de Secretaría e de Intervención, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación do subministro
por concurso con procedemento aberto, realizando a licitación mediante anuncios a publicar no
BOP e no DOG.
2º) Aprobar o prego de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas obrante no
expediente mediante concurso con procedemento aberto e tramitación ordinaria.
3º) Autorizar o gasto con cargo ás partidas do presuposto do Concello de 2006:121.20300,
222.20400 e 511.20300.

4º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación do contrato.
14º) APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE PUNTO LIMPO DO CONCELLO.
Dada conta do expediente para a contratación do servizo de organización e xestión do punto
limpo do Concello, e vistos os informes dos Departamentos de Secretaría e de Intervención, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación do servizo por
concurso con procedemento aberto, realizando a licitación mediante anuncios a publicar no
BOP, no DOG, e nun dos xornais de maior tirada da Comunidade Autónoma.
2º) Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares obrante no expediente mediante
concurso con procedemento aberto e tramitación ordinaria.
3º) Autorizar o gasto con cargo á partida do presuposto do Concello de 2006:442.22707.
4º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación do contrato.
FORA DA ORDE DO DÍA.
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente compoñen a Xunta de Goberno Local,
acordouse a inclusión dos seguintes asuntos na orde do día:
1º) APROBACIÓN DEFINITIVA DE PROXECTO DE URBANIZACIÓN.
Dada conta do expediente tramitado do Proxecto de Urbanización do Plan Parcial no ámbito do
Sector S-3 da Ramallosa-Concello de Teo, redactado polo arquitecto D. Alfonso Pérez Guerra,
de data decembro de 2004, visado con data 15 de decembro de 2004, tramitado a instancia de
Residencial Valle da Ramallosa S.L., aprobado inicialmente por acordo da Xunta de Goberno
Local do 20 de febreiro de 2006, téndose realizado o trámite de información pública por un
prazo de vinte días hábiles mediante anuncios publicados no BOP da Coruña núm. 57, do 10 de
marzo de 2006, e no xornal El Correo Gallego de data 4 de marzo de 2006, consonte co
disposto no art.110.4 da Lei 9/2002.
Resultando que dentro do mencionado prazo de exposición pública a Consellería de Cultura e
Deporte solicitou a remisión da documentación relativa o citado proxecto ó abeiro do disposto
no art. 32 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, de Patrimonio Cultural de Galicia e remitida á
mesma certificación de non existencia de riscos de destrucción o deterioración do patrimonio
cultural de Galicia sobre ningún elemento protexido.
Visto o informe do arquitecto municipal do 12 de abril de 2006, que sinala:”” O proxecto de
urbanización excuta os servizos e as dotacións establecidas no Plan Parcial, non modificando
as previsións do plan sen prexuízo de efectuar as adaptacións esixidas pola execución material
das obras.
O proxecto de urbanización presentado ten entre os seus documentos:
-. Memoria descriptiva das características das obras.
-. Planos de información e de situación en relación co conxunto urbano.
-. Planos de proxecto e de detalle.

-. Prego de prescripcións técnicas.
-. Medicións.
-. Cadros de prezos descompostos.
-.Orzamento.
Non será necesario o prego de condicións económico-administrativas xa que as obras de
urbanización se executan dentro do sistema de compensación. As obras de pavimentación das
calzadas, aparcamentos, beirarrúas, rede peonil, espazos libres, redes de distribución de auga
potable, de rego, de hidrantes, de alcantarillado para evacuación de augas pluviais e residuais,
de distribución de enerxía eléctrica, de alumeado público, de telefonía e telecomunicación, de
xardinería en sistemas libres foron incluidas no proxecto de urbanización para ser
desenrroladas.
Recórdase a obriga en cumprimento do artigo 53.6 do Real Decreto 2159/78, que os centros de
transformación da enerxía eléctrica queden integrados nas edificacións ou ben sexan
soterrados.
O proxecto de urbanización polo tanto cumpre coas disposicións establecidas no Plan Parcial,
no Regulamento de planeamento e coa Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen acorda:
1º) Aprobar definitivamente o Proxecto de Urbanización do Plan Parcial no ámbito do Sector
S-3 da Ramallosa-Concello de Teo, redactado polo arquitecto D. Alfonso Pérez Guerra de data
decembro de 2004, visado con data 15 de decembro de 2004, tramitado a instancia de
Residencial Valle da Ramallosa S.L., coa condición de que en cumprimento do artigo 53.6 do
Real Decreto 2159/78, os centros de transformación da enerxía eléctrica queden integrados nas
edificacións ou ben sexan soterrados.
2º) Notificar o presente acordo ó interesado.
2º) APROBACIÓN DE PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE.
Dada conta do informe do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución
da obra para a aprobación polo Concello do Plan de Seguridade e Saúde no traballo
correspondente á obra do proxecto básico e de execución de ampliación e reforma da Casa
Consistorial, asinado polo arquitecto técnico Dª. Cristina del Rio Viqueira de Euronconsult
Seguridade e Saúde S.A., de data 13 de marzo de 2006, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o Plan de Seguridade e Saúde da obra referenciada redactado por Dª. Mª. Begoña
Regos Muiño, técnico superior de prevención de riscos laborais, de data setembro de 2005.
15º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as quince horas e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85,
do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 24 DE ABRIL DE 2006.
Na Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 13 horas do día 24 de abril de
2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a
sesión ordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Juan B.
Aller Suárez, D. Manuel Mata Iglesias e D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario: D. Luis Nieto Lago, Secretario acctal.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
1.1. Visto o informe favorable emitido por D. José E. Herrero de Padura, asesor xurídico deste
Concello, de data 19.04.2006, relativo ó expediente de responsabilidade patrimonial tramitado
a instancias de D. Ramiro López Míguez, polos danos que sufriu no seu vehículo por mor da
tapa dun sumidoiro no vial de Solláns, reclamando ditos danos, que ascenden á cantidade de
504,75 euros. Resultando acreditado o dano producido e a relación de causalidade existente
segundo se desprende da documentación que se acompaña, e visto o informe da Policía Local
obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar ó interesado o importe dos gastos ocasionados, previa presentación no Concello da
factura orixinal, por importe de 504,75 euros.
2º) Pasar ó expediente a Intervención para proceder ó pagamento.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.2. Visto o escrito asinado por D. José Brocos Nande, con D.N.I. 33.186.884T, e seis veciños
máis do lugar de Cobas da parroquia de Cacheiras, de data 18.04.2006, con rexistro de entrada
número 3.993 e data 18.04.2006, no que en resumo expón que desde fai mes e medio, varios
camións de grande tonelaxe veñen facendo uso da pista de acceso ás vivendas 20 e 21 do lugar
de Cobas, realizando destrozos nas cunetas, sumidoiros e firme da pista de acceso ás vivendas,
e que están formando montañas de terra, o que incrementa o risco de inundacións e
corrementos de terra, expoñéndoos a un grave perigo, polo que solicitan o arranxo de
desperfectos causados, a retirada da terra depositada, e que se amoneste ó responsable de dito
problema. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar ó interesado de que a obra se atopa xa paralizada e que se está tramitando o
correspondente expediente.
1.3. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.
Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais

documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Miguel Ángel Sobrino Faya,
DNI. 33.179.811B, posto que segundo o certificado do grao de minusvalidez do 02.03.2006 da
Sección de Cualificación e Valoración de Minusvalideces da Delegación Provincial da
Igualdade e do Benestar, o interesado ten dificultades graves de mobilidade que lle impiden a
utilización de transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
1.4. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.
Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Ramón Parajó Parajó, DNI.
33.070.308B, posto que segundo o certificado do grao de minusvalidez do 17.03.2006 da
Sección de Cualificación e Valoración de Minusvalideces da Delegación Provincial da
Igualdade e do Benestar, o interesado ten dificultades graves de mobilidade que lle impiden a
utilización de transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
1.5. Escrito asinado por Dª Mª de la Paz Seoane Ferreiro, con D.N.I. 33.250.024, de data
18.04.2006, con rexistro de entrada número 3.998 e data 18.04.2006, no que expón que na zona
dos Tilos, na rúa paralela á estrada xeral Santiago- A Estrada, aparcan de xeito habitual
camións de gran tonelaxe, e que algúns deles teñen equipo de frío, que deixan funcionando de
día e de noite, o que provoca ruídos que os veciños da zona deben sufrir, polo que pide que se
busque unha solución. A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Pasar copia do escrito á policía local, para que se realice un informe sobre a situación e se
proceda, de ser o caso, a prohibir o estacionamento destes vehículos.
1.6. Escrito asinado por D. Ricardo Tomé del Río e D. José Luis Barreiro Cebey, como
Presidente e Secretario do “Hockey Club Teo”, de data 10.04.2006, con rexistro de entrada
número 3.991 e data 18.04.2006, no que en resumo expón os resultados que ten acadado ata o
momento o clube, agradecendo o interese e colaboración mostrado polo concello e polo
departamento de deportes, e solicita que se estudie a posibilidade de instalar un valado
regulamentario no pavillón dos Tilos, o que lles permitiría poder disputar partidos con máis
frecuencia e suxeitos ó Regulamento da Federación de patinaxe. A Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Pasar copia do escrito ó departamento de deportes, para que valoren o custo das obras que
se solicitan.
1.7. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, e o informe de intervención de que existe
crédito suficiente na partida correspondente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. Saul Eduardo Teplitzky, para o pago do
comedor escolar da súa filla, para os meses de maio e xuño, por importe de 178,60 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.8. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a D. Manuel Eugenio Vila Villar, D.N.I. nº: 33.171.835Q, non
debendo aportar o solicitante ningunha cantidade para o citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.9. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Non conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª Irene Cierto Garrido,
DNI. 45.862.020C, posto que segundo o certificado do grao de minusvalidez do 20.03.2006 da
Delegación Provincial de Igualdade e do Benestar, a interesada non presenta dificultades graves
de mobilidade que lle impiden a utilización do transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
2º) LICENZAS URBANISTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados
polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A D. MANUEL RAMÓN NIMO VÁZQUEZ, licenza para legalización de vivenda unifamiliar
en Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Amancio
Losada Vicente.
Expediente núm: 43.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Completará os servizos urbanísticos pendentes de executar no fronte da parcela de acordo coas
compañías adxudicatarias.

-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92, do 12 de novembro,
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de
1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA-URBANO.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA E COMPATIBLES.
-Altura permitida proxecto: 3,6 m
-Volumen/Edificabilidade: 0,38 M2/M2
-Arquitecto técnico director: --Presuposto: 129.867,57 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.597,35 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 380,48 €.
Total: 2.977,83 euros.
2.2. A D. JOSÉ MANUEL CARREIRA MARTÍNEZ, licenza para construción dun cerramento
entre lindeiros e polo fronte das parcelas, en Espasande, parroquia de Luou.
Expediente núm: 44.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Contará coa autorización previa da Deputación para a estrada provincial.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 170,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 230,00 euros.
2.3. A D. JOSÉ CUELLO GONZÁLEZ E OUTRO, licenza para construción dun cerre de 110
metros lineais, na finca nº 17 de “Pozas” Cacheiras, parroquia de Cacheiras.

Expediente núm: 45.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Contará coa autorización da Demarcación de Estradas da C.P.T.O.P.T.
-O cerre en relación coas vías públicas, situarase na aliñación oficial aprobada, segundo plano
que se acompaña a 12 metros do eixe da estrada AC-841, situando a súa base na mesma cota
que o pavimento.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións do punto 9 “cerramentos” que figuran no PXOM
aprobado inicialmente para cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 68,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,44 euros.
2.4. A D. JUAN ANTONIO BARREIRO LÓPEZ, licenza para construción dun cerre de 66 metros
lineais e construción de zona de aparcamento, na finca nº 17 de “Pozas” Cacheiras, parroquia
de Cacheiras.
Expediente núm: 46
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións do punto 9 “cerramentos” que figuran no PXOM
aprobado inicialmente para cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 120,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 180,15 euros.
2.5. A D. FABIAN MONTOJO PAVIA, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación
de 140 m2, en Valiñas, parroquia de Reis.
Expediente núm: 47

Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 87,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 147,11 euros.
2.6. A D. JAVIER MONTERO LIÑARES, licenza para construción dun cerre de 239,35 metros
lineais, na finca nº 825 de Folgueiras, parroquia de Calo.
Expediente núm: 48.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Contará coa autorización previa de Augas de Galicia.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e en solo rústico con edificación, sendo a banda opaca de 0,60
metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A
banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non
permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 148,92 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 208,92 euros.
2.7. A Dª. MÓNICA PEROL MOSQUERA, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 90 m2, en Osebe, finca nº 1760, parroquia de Calo.
Expediente núm: 49
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.

-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,00 euros.
2.8. A D. CARLOS DEIROS DÍAZ, licenza para obras de demolición de tabique entre trasteiros,
no semisoto do edificio existente en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 50.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Entregará residuos a xestor autorizado.
-Non se modificará o uso orixinal permitido do local resultante.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 64,00 euros.
2.9. A D. GERMÁN CONDE TARRIO, licenza para reparación de rampa de aceso a vivenda de 8
m2 en Fixó, parroquia de Calo.
Expediente núm: 51.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Manterase as condicións do tubo existente na cuneta.
-A rampla situarase na mesma cota que o pavimento actual.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3,12 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 63,12 euros.

2.10. A D. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ SANTISO, licenza para obras de construción dunha piscina
familiar de 8,5 x 4 metros de poliester, na finca sinalada no plano que xunta, en Pedreira,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 52.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo coa documentación presentada, respectando tódalas medidas de
seguridade vixentes.
-Para proceder ó vaciado da piscina, solicitará previamente autorización municipal e
executarase de acordo coas indicacións da compañía Aquagest.
-Retranquearase unha distancia mínima de 3 metros os lindeiros e situarase dentro do terreo
clasificado como núcleo rural.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 207,50 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 267,50 euros.
2.11. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., licenza para instalación dun centro de
transformación, desmonte de liña eléctrica e instalación de postes (S.G.D.: 531398030004) en
Chaodorrío e Ferreiriño, parroquia de Raris e Reis.
Expediente núm: 53.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Contar coa autorización previa da Consellería de Política Territorial O.P. e T., para a zona da
estrada AC-841 e Augas de Galicia.
-Repoñe-lo pavimento e aceras en perfectas condicións.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 120,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 180,00 euros.
2.12. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., licenza para instalación dun centro de
transformación, desmonte de liña eléctrica e instalación de postes (S.G.D.: 531304090003) en
Folgueiras, parroquia de Calo.
Expediente núm: 54.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Contar coa autorización previa de Augas de Galicia.
-Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 341,59 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 401,59 euros.
2.13. A D. FERNANDO VICENTE MOSTEIRO, licenza para segregación e agrupación de fincas
co obxecto da regularización das mesmas e redución do número de parcelas resultantes, en
Cepeda, parroquia de Oza, segundo proxecto técnico redactado por D. Javier López López.
Expediente núm: 55
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
- A regularización efectuarase de acordo co proxecto presentado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
Total: 180 euros.
2.14. A D. MANUEL LÓPEZ DOPAZO, en representación da sociedade MOSBREY, S.L., licenza
para correción de erros na agrupación e segregación de fincas autorizada na Xunta de Goberno
Local de data 10 de xaneiro do 2005, referente a inclusión da superficie real da finca nº 5 que
figura no proxecto de segregación e agrupación redactado por D. Alfredo Varela Nogueira, para
fincas situadas en Poboa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 56
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
- A regularización efectuarase de acordo coa documentación presentada.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.

2.15. AUTORIZACIÓNS PARA A CONCESIÓN DE LICENZA.
2.15.1. Vista a solicitude presentada por D. JOSÉ ANTONIO PLACER GÓMEZ, en representación
de UTE CACHEIRAS, con CIF: G-70.027.040, de data 23.03.2006, con rexistro de entrada no
Concello núm. 3.405, e demais documentos obrantes no expediente, para movemento de terras
pola construcción da autovía AG-59, alternativa á AC-841 e conexión coa rede de alta
capacidade de Santiago de Compostela. Tramo II: Enlace CP-8201 – Enlace Tras do Eixo,
tramitada ó abeiro do art. 41 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda informar favorablemente a autorización para a concesión da
licenza solicitada, ós efectos da súa remisión á C.P.T.O.P.T.

2. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
2.16. Escrito asinado por D. SERGIO SÁNCHEZ BLANCO, de data 10.06.2005, con rexistro de
entrada no Concello núm. 2.781, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 21 de abril de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. SERGIO SÁNCHEZ BLANCO, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en Vilar
de Francos, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á muncipal núm. 25/03, de
data 27.03.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

3º) APROBACIÓN DE SUSCRICIÓNS A LA VOZ DE GALICIA.
Visto o escrito asinado por D. Lois Blanco, como delegado en Santiago do xornal “La Voz de
Galicia”, de data 17.04.2006, no que propón a suscrición anual a ese xornal, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) A suscrición anual de cinco exemplares diarios, destinados a dependencias e edificios
municipais, desde o 01.05.2006, por un importe de 1.196,25 euros (I.V.E. Incluido).
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) DACIÓN DE CONTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN.
Dada conta do convenio asinado entre a Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de
Santiago e o Concello, de data 29 de marzo de 2006, para o cofinanciamento do proxecto
Traslatio II “Herdanza Cultural do Camiño Portugués” no marco da iniciativa comunitaria III
A, a Xunta de Goberno Local queda enterada.
5º) ADXUDICACIÓN DOS CONTRATOS DAS OBRAS DO P.O.S. 2006.
Dada conta do expediente para a contratación das obras do Concello incluídas no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal da Excmª Deputación
Provincial da Coruña do 2006 (POS 2006), licitadas por procedemento negociado por mor da
contía en virtude do acordo da Xunta de Goberno Local do 20.03.2006, vistos os informes do
arquitecto municipal e de conformidade coa proposta verbal de adxudicación da Alcaldía, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Adxudicar ás empresas relacionadas a execución dos seguintes contratos de obras e polos
prezos especificados, por facer unhas proposicións que se consideran convenientes para o
Concello en aplicación dos criterios de adxudicación dos pregos.
Título das obras:
1-. Acondicionamento e afirmado de pistas en Vilariño-Paredes, Cachóns-Laña e VaamondeTribaldes.Presuposto de contrata:39.392,88 euros, ive incluido. Prezo de adxudicación:38.900
euros, ive incluido. Contratista adxudicatario:Transportes y Maquinaria C.P. S.L. Importe da
fianza definitiva a constituir polo contratista:1.556 euros.

2-. Abastecemento en Cobas e acondicionamento de pistas en Montecelo- Freiría. Presuposto
de contrata:41.461,38 euros, ive incluido. Prezo de adxudicación:41.000 euros, ive incluido.
Contratista adxudicatario:Transportes y Maquinaria C.P. S.L. Importe da fianza definitiva a
constituir polo contratista:1.640 euros.
3-. Abastecemento e saneamento en Pozas-catro camiños. Presuposto de contrata:48.995,67
euros, ive incluido. Prezo de adxudicación:48.900 euros, ive incluido. Contratista
adxudicatario: Martínez Montes e Hijos S.L. Importe da fianza definitiva a constituir polo
contratista:1.956 euros.
4-. Saneamento en Luou. Presuposto de contrata:48.737,59 euros, ive incluido. Prezo de
adxudicación:48.700 euros, ive incluido. Contratista adxudicatario: Martínez Montes e Hijos
S.L. Importe da fianza definitiva a constituir polo contratista:1.948 euros.
5-. Abastecemento e saneamento en Noceda (II fase). Presuposto de contrata:46.522,67 euros,
ive incluido. Prezo de adxudicación:46.057,44 euros, ive incluido. Contratista adxudicatario:
Manuel Sobredo S.L. Importe da fianza definitiva a constituir polo contratista:1.842,30 euros.
6-. Abastecemento e saneamento en Campos. Presuposto de contrata:39.033,77 euros, ive
incluido. Prezo de adxudicación:38.643,43 euros, ive incluido. Contratista adxudicatario:
Manuel Sobredo S.L. Importe da fianza definitiva a constituir polo contratista:1.545,73 euros.
7-. Abastecemento e saneamento en Ameneiro ( zona lavadoiro). Presuposto de contrata:
33.727,29 euros, ive incluido. Prezo de adxudicación:33.700 euros, ive incluido. Contratista
adxudicatario:Excavaciones Ovidio S.L. Importe da fianza definitiva a constituir polo
contratista:1.348 euros.
8. Abastecemento e saneamento en estrada xeral-Capela Monte Carmelo. Presuposto de
contrata:49.853,95 euros, ive incluido. Prezo de adxudicación:49.800 euros, ive incluido.
Contratista adxudicatario: Excavaciones Ovidio S.L. Importe da fianza definitiva a constituir
polo contratista:1.992 euros.
2º) Aprobar os gastos con cargo ás seguintes partidas do vixente presuposto:
1-. Acondicionamento e afirmado de pistas en Vilariño-Paredes, Cachóns-Laña e VaamondeTribaldes, partida:511.61101.
2-. Abastecemento en Cobas e acondicionamento de pistas en Montecelo- Freiría,
partida:441.61101.
3-. Abastecemento e saneamento en Pozas-catro camiños, partida:441.61101.
4-. Saneamento en Luou, partida:441.61101.
5-. Abastecemento e saneamento en Noceda (II fase), partida:441.61101.
6-. Abastecemento e saneamento en Campos, partida:441.61101.
7-. Abastecemento e saneamento en Ameneiro ( zona lavadoiro), partida:441.61101.
8. Abastecemento e saneamento en estrada xeral-Capela Monte Carmelo, partida:441.61101.
3º) Designar técnico director das obras ó Sr. enxeñeiro de camiños, D.Gilberto Rodríguez
Rodríguez, autor dos proxectos, que asumirá as funcións de coordinador de seguridade e saúde
durante a execución das obras.
4º) Que se notifique o presente acordo ós adxudicatarios para que procedan a presentar as
fianzas definitivas polos importes do 4% do prezo de adxudicación de cada unha das obras en
calquera das formas a que se refire o art. 36 do TR. LCAP., no prazo de quince días naturais

seguintes ó da recepción da notificación deste acordo, e logo de acreditado o cumprimento
deste extremo facultar expresamente ó Sr. Alcalde para a sinatura dos contratos.
6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as catorce horas e trinta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85,
do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario acctal.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Luis Nieto Lago.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 11 DE MAIO DE 2006.
Na Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 13 horas do día 11 de maio
de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a
sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Juan B.
Aller Suárez e D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Non asisten: D. Manuel Mata Iglesias.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
1.1. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVALIDOS.
Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª. Josefa Rodríguez López,
DNI.33.625.508-Z, posto que segundo o certificado do grao de minusvalidez do 10.03.2006 da
Sección de Cualificación e Valoración de Minusvalideces da Delegación Provincial da
Igualdade e do Benestar, a interesada ten dificultades graves de mobilidade que lle impiden a
utilización de transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
1.2. Visto o informe da Policía Local de data 02.05.2006, con rexistro de saída 116, relativo ás
arbores próximas á Urbanización Boa Vila, realizado segundo acordo da Xunta de Goberno
Local de data 17.04.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda.
1º) Que a Policía Local complemente o informe realizado, indicando se existe situación de
perigo e facilitando os datos dos propietarios das árbores.
1.3. Visto o escrito asinado por D. Eleazar Manuel Posse Vidal, DNI:33.245.143-T, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3.225, de data 16.03.2006, como xerente de APV
MOTOR S.A. no que en resumo expón que un vehículo propiedade dese concesionario,
conducido por un empregado da empresa, sufriu danos por mor dun bache na estrada que vai de
Pite a Chaodorrío, o día 9 de marzo de 2006, e reclama o pago dos danos (rotura da roda
dianteira dereita), que segundo a factura que se adxunta, de APV MOTOR, núm.3 0000562, do
16.03.2006, ascenden á cantidade de 504,29 euros.

Visto o atestado da Garda Civil de Tráfico, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar ó interesado o importe dos gastos ocasionados, que ascenden a cantidade de 504,29
euros.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) Pasar o expediente a Intervención para que se proceda ó pagamento.
1.4. Visto o escrito asinado por D. Roberto Paramá Pérez, DNI:44.846.325-M, con rexistro de
entrada no Concello núm. 4.525, de data 08.05.2006, no que en resumo expón que o seu
vehículo sufriu danos por mor dun bache na estrada que vai de Luou a Recesende, o día 21 de
marzo de 2006, e reclama o pago dos danos (rotura de rodas), que segundo a factura que se
adxunta, de “Neumáticos Germán”, núm. A 158, do 21.03.2006, ascenden á cantidade de
561,95 euros.
Visto o informe da Policía Local do 28 de abril de 2006, con rexistro de saída núm. 114, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar ó interesado o importe dos gastos ocasionados, que ascenden a cantidade de 561,95
euros.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) Pasar o expediente a Intervención para que se proceda ó pagamento.
1.5. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª. Marisela Lli Albert, DNI:45.905.797-M,
para o pago de alimentos, con cargo á partida 313.48000 do vixente orzamento onde existe
crédito segundo o informe de Intervención do 05.05.2006, durante os meses de maio e xuño,
por un importe máximo de 100 euros mensuais.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.6. Escrito asinado por Dª María Jesús Castro Míguez, con D.N.I. 76.861.314-Y, con rexistro
de entrada núm. 4.290, de data 28.04.2006, no que solicita en resumo que non siga levando o
seu expediente a traballadora social Dª Nieves Pérez Rey, e que se remita o expediente a outra
traballadora social.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Pasar ó expediente da interesada á traballadora social Dª Inés Jurjo Sieira.
2º) Notificar este acordo ás dúas traballadoras sociais do concello, Dª Nieves Pérez Rey e Dª
Inés Jurjo Sieira.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.7. Visto o escrito asinado por Dª Rosa Blanca Rodríguez Gutiérrez, de data 18.04.2006, con
rexistro de entrada núm. 4.190, de data 25.04.2006, en representación de “Espina y Delfín,
S.L.”, no que solicita unha copia da autorización de verquido das augas residuais
correspondente á EDAR de Calo-Milladoiro, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Acceder ó solicitado, enviando unha copia da dita autorización á empresa “Espina y Delfín,
S.L.”.
1.8.-Visto o escrito de D. ANTONIO CARNEIRO FUENTES, DNI 32.306.642-Z, con rexistro de
entrada no Concello núm. 4.237, de data 26.04.2006, no que solicita prórroga da licenza que lle
concedera a Xunta de Goberno Local en sesión de data 13.07.2005, expediente 231/05, para
construción dunha vivenda unifamiliar na parcela 195-2, en Fornelos, parroquia de Raris, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha prórroga de seis meses contados a partir da data deste acordo, para iniciar as
obras.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.9.-Visto o escrito de D. JESÚS MAÑA PENA, con rexistro de entrada no Concello núm. 4.326,
de data 28.04.2006, no que solicita prórroga das licenzas que lle concedera a Xunta de Goberno
Local en sesión de data 13.05.2003, expedientes 68/03, 69/03 e 70/03, para construción dunha
vivenda unifamiliar en cada unha das parcelas B-2, B-3 e B-4, en Raxó, parroquia de
Cacheiras, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha prórroga de seis meses contados a partir da data deste acordo, para iniciar as
obras.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.10.- Visto o escrito de Dª. ANA IGLESIAS SOUTO, DNI 44.818.373-K, con rexistro de
entrada no Concello núm. 4.518, de data 8.05.2006, no que desiste da solicitude de prórroga da
licenza concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 17.04.2006, do expediente de
licenza urbanística nº 188/03, para construcción dunha vivenda unifamiliar en Ferreiriño,
parroquia de Reis, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento do desistimento realizado pola interesada, deixando sen efecto o
acordo de prórroga concedida pola Xunta de Goberno Local do 17 de abril de 2006.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.11.- Visto o escrito de D. ANTONIO RODRÍGUEZ DEL CORRAL, DNI 33.285.186-T, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3.376, de data 22.03.2006, relativo á condición de
cumprimento do Decreto 311/1992, da licenza nº 374/05, concedida pola Xunta de Goberno
Local en sesión de data 28.11.2005, para a reforma dunha vivenda unifamiliar illada, en
Hermida,nº 3, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo estudio de arquitectura
Castelo, Otero Duarte S.C., onde se condicionaba o inicio das obras entre outras obrigas a
presentar a exención do cumprimento do Decreto 311/1992 de 12 de novembro, sobre
supresión da cédula de habitabilidade, e condicións mínimas de habitabilidade, xuntando plano
modificado da planta baixa e primeira da vivenda, no que se verifica segundo o informe do
arquitecto municipal o cumprimento do Decreto 311/1992, non precisando aportar exención, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Dar por cumprida a condición primeira da licenza nº 374/05 concedida pola Xunta de
Goberno Local en sesión de data 28.11.2005, do Decreto 311/1992, non precisando aportar
exención.

2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2º) LICENZAS URBANISTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda
conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo
de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
2.1. A D. MANUEL NIÑEROLA CORNADO, en representación de RESIDENCIAL VALLE DE
RAMALLOSA, S.L., licenza para construcción de corenta e oito vivendas, en residencial
colectiva, distribuida en oito edificios, catro deles de oito vivendas por bloque (Tipo B1), catro
de catro vivendas por bloque e oito baixos comerciais, nas parcelas 1-3-5-7-9 da rúa B-H e
2-4-6-8-10 da rúa A-G, no SAUR-3 Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Alfonso Pérez Guerra.
Expediente núm: 57.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ó ambiente, segundo o art.104 da Lei
9/2002.
-Deberá ter resoltos, con carácter previo ou simultáneo, como mínimo os servizos de acceso
rodado, abastecemento de auga, evacuación e tratamento das augas residuais e subministración
de enerxía eléctrica, ou noutro caso, garantir a execución simultánea coa edificación.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará proxecto visado das instalacións de telecomunicacións.
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92, do 12 de novembro, de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro

de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URBANIZABLE.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA COLECTIVA.
-Arquitecto técnico director: MANUEL MARTÍN ÁLVAREZ LOSADA.
-Presuposto: 3.312.979,20 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 99.389,38 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 18.957,31 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 118.466,69 euros.
2.2. A D. FRANCISCO CASTROMAN SANTOS, en representación de HABITAT COMPOSTELA
S.L., licenza para rehabilitación de vivenda unifamiliar situada en Penelas “Agro Penelas de
Arriba”, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Raimundo
Adolfo García Temes.
Expediente núm: 58.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A nova construción manterá as características estéticas e constructivas e os materiais, cores e
acabados serán acordes coa paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento.
Neste sentido, para o acabado das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais
tradicionais e propios da zona. En casos xustificados pola calidade arquitectónica da
edificación, poderán empregarse outros materiais que harmonicen cos valores naturais, a
paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-.A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ó ambiente, segundo o art. 104 da
Lei 9/2002.
-.Para autorizar as edificacións esixirase ter resoltos, con carácter previo e a custa do promotor,
como mínimo os servizos de acceso rodado, abastecemento de auga, evacuación e tratamento
das augas residuais e subministración de enerxía eléctrica, ou, noutro caso, garantir a execución
simultánea coa edificación (art29.1.g da Lei 9/2002).
-. Fará efectiva segundo o artigo 171 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, a obriga dos
propietarios de cederlle ó concello os terreos destinados polo planeamento a viais, fora das
aliñacións, que resulten necesarios para que a parcela sexa edificable de acordo coas
determinacións da Lei e do planeamento.
-O propietario deberá completar pola súa conta a urbanización necesaria para que aqueles
alcancen, se aínda non a tivesen, a condición de soar. Para tal efecto, deberán custear os gastos
de urbanización precisos para completar os servizos urbanos e regularizar as vías públicas,
executar as obras necesarias para conectar coas redes de servizos e viaria en funcionamento. As
conexións á rede municipal deberán trascorrer por terreos de uso público ou constituir
servidume a favor do Concello de Teo, vinculándose a súa capacidade ó número de
edificacións que se van realizar.
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.

-Presentará nomeamento de técnicos directores da obra.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL (NNSS 96 / Lei 15/2004) – SNRT (PXOM)
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto técnico director: --Presuposto: 120.446,66 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.408,93 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 179,85 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 2.708,78 euros.
2.3. A D. MANUEL SAAVEDRA IGLESIAS, licenza para rehabilitación de vivenda unifamiliar
situada en Constenla, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado polo técnico D. Aser
Goyanes Toreiro.
Expediente núm: 59
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Conectará os servicios urbanísticos da vivenda no punto e coas condicións técnicas que
indique a compañía adxudicataria Aquagest.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 960 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 1.020 euros.
2.4. A Dª. MARGARITA LEDESMA RICO, licenza para obras de ampliación dunha vivenda
unifamiliar en construción, aumentando un sótano que non estaba incluido na licenza incial, nº
261/04, en Eo dos Ferreiros, parroquia de Oza.
Expediente núm: 60.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado de xeito que o sótano acade unha altura
máxima de un metro sobresaindo sobre a cota do terreo.
-Respectaranse as condicións da licenza concedida anteriormente.
-Respectaranse os retranqueos a lindeiros e vías públicas.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro,
CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de
1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 325,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 385,71 euros.
2.5. A D. RAMIRO PEROL COUSELO, licenza para construción dun cerre de 7 metros lineais,
polo fronte da finca nº 1756 do plano de concentración de monte da parroquia de Calo, situada
en Carballal.
Expediente núm: 61.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 6 m. ó eixe da pista pública segundo plano de
aliñacións que se xunta, situando a súa base na mesma cota que o pavimento actual. A cuneta
desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos

cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4,35 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 64,35 euros.
2.6. A D. JUAN TOJO FUENTES, licenza para construción dun cerre de 256 metros lineais, na
finca nº 274 do plano de concentración de monte da parroquia de Cacheiras, situada en Póboa.
Expediente núm: 62.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. ó eixe da pista pública segundo plano de
aliñacións que se xunta, situando a súa base na mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 159,28 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 219,28 euros.
2.7. A D. JOSÉ MANUEL CALVELO MAZA, licenza para construción dun cerre de 70 metros
lineais, nas fincas nº 204 e 202-1 en Póboa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 63.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase sobre a aliñación oficial do PXOM, aprobado inicialmente o 7.12.2005, que
se xunta, situando a súa base na mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 euros.
2.8. A D. JESÚS MALLO BRENLLA, licenza para reconstrución dun muro de contención polo
fronte da finca da súa propiedade situada en Montouto, parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto técnico presentado redactado por D. Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 64.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto técnico presentado, utilizando materiais de acabado
segundo o artigo 104 da Lei 9/2002 e respetando o plano de aliñacións oficiais.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para muros
de contención que di:
“Se fora necesario executar muros de contención, soamente se permitirán ata a rasante natural
do terreo, constituindo estes a banda opaca do valo de parcela ata unha altura máxima de 1,20
m. Poderá complementarse a súa composición con rede metálica e cerramento vexetal, dunha
altura máxima 1,20 m. Estes muros construiranse en pedra ou irán revestidos ou pintados e non
afectarán negativamente ás parcelas colindantes ou ao viario público”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 100 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 160,00 euros.
2.9. A D. JOSÉ RAMÓN PARDO BARREIRO, licenza para construción dun galpón unido a
vivenda de 20 m2, en Pedreira, parroquia de Calo.
Expediente núm: 65.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixo da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40º
-As novas construcións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e
propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.
-A obra situarase dentro da zona da finca clasificada como Núcleo Rural NT-G2.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,70 euros.
2.10. A D. MANUEL GÓMEZ AMEIJEIRAS, licenza para construción dun galpón aberto por un
lado de 24 m2, en Piro, parroquia de Oza.
Expediente núm: 66.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e a distancia que sinale a Excma. Depuración en relación
coa estrada provincial.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40º
-As novas construcións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros mateiriais tradicionais e
propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.
-A obra situarase dentro da zona da finca clasificada como Núcleo Rural.
-Contará coa autorización da CPTOPT en relación co novo trazado da estrada alternativa a
AC-841.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 68,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,04 euros.
2.11. A Dª. AMELIA VARELA CUTRIN, licenza para construción dun galpón de 25 m2, en
Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 67.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. a vía pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40º
-No acabado das edificacións empregarase a pedra ou outros materiais tradicionais e popios da
zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
2.12. A Dª. Mª CARMEN GONZÁLEZ CHAVES, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 169 m2, en Mazas, nº 2, finca nº 2206, parroquia de Calo.
Expediente núm: 68.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Contará coa autorización da Normativa Sectorial.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 105,15 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 165,15 euros.
2.13. A Dª. ADELINA CERVIÑO LOPO, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 140 m2, en Fixó, nº 66, parroquia de Calo.
Expediente núm: 69.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma. Contará coa autorización da Normativa Sectorial.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 87,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 147,11 euros.
2.14. A Dª. DORINDA PAZOS FUENTES, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 160 m2, en Fornelos, parroquia de Raris.
Expediente núm: 70.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 99,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 159,55 euros.
2.15. A D. ANTONIO VIEIRO NOGUEIRA, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 84 m2, en Casal de Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 71.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 52,26 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 112,26 euros.
2.16. A Dª. NÉLIDA ALDREY DUBRA, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación
de 80 m2, en Sebe, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 72.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 euros.
2.17. A D. DAVID REGUEIRA LÓPEZ, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación
de 10 m2, en Mayos, nº 66, parroquia de Reis.
Expediente núm: 73.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de

fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 6,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,22 euros.
2.18. A D. ANSELMO ANDRES MILLÁN FERNÁNDEZ, licenza para obras de reforma dunha
ventá de 2 m2, axardinamento interior e construcción de beirarrúas interiores en César,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 74.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 19,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 79,60 euros.
3º) EXECUCIÓN DE SENTENCIA.
Dada conta do escrito do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santiago de
Compostela de data 21 de abril de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 4250, do
26.04.2006, polo que se remite a sentencia, firme en dereito, de data 20.03.2006, recaída no
procedemento ordinario núm. 103/2004, interposto por Ana Naya García S.L. contra acordo do
28.06.2004 desestimando reposición contra acordo do 05.04.2004 que adxudica o contrato de
xestión da Escola Infantil de Calo, que no seu fallo di: Que, con estimación parcial do recurso
contencioso-administrativo presentado pola entidade “Ana Naya García S.L.”, en relación coa
resolución dictada polo Concello de Teo en data 28 de xuño de 2004, que desestimaba o
recurso de reposición interposto pola demandante frente ó acordo de 5 de abril de 2004, que
adxudica o contrato de xestión, en réxime de concesión administrativa, da Escola Infantil de
Calo á empresa ”Aurora, Pilar, Ana S.L.” debo declarar e declaro a non conformidade a dereito
do acto administrativo recurrido, o cal se anula no sentido de obrigar á Mesa de Contratación a
efectuar unha nova valoración das proposicións económicas presentadas polos concursantes na
que se valore a documentación aportada por cada un deles con arreglo ós criterios e
puntuacións que figuran no prego, e por tanto efectuando unha nova valoración dos proxectos
educativos e organizativos con arreglo ó razonado nesta resolución, e valorando por separado a

experiencia e a oferta de persoal de apoio, tamén con arreglo ó razonado nesta sentencia; non
facendo expresa condena respecto das custas causadas neste xuizo.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Executar a sentencia referenciada debendo reunirse novamente a Mesa de Contratación
designada no seu día para proceder á unha nova valoración das ofertas conforme se indica na
sentencia.
2º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites sucesivos e necesarios para a execución e
xestión deste acordo.
4º) LICENZAS DE APERTURA.
4.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. FRANCISCO JAVIER ZAS MARTÍNEZ, con
CIF/NIF: 33.223.981-K (expte. 14/05), para licenza de apertura/instalación dun restaurante, en
Pedreira, parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 13.03.2006,
calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. FRANCISCO JAVIER ZAS MARTÍNEZ, a licenza provisional para o
establecemento dun restaurante, condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes
requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 13.03.2006 (expediente núm. MA962A 2006/000194-1):
-. Deberá cumprir o establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá iniciar a actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-. A expulsión ó exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os viandantes;
non poidendo comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado
deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do
técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas
cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.2.- Escrito de D. ANTONIO SALGADO CORRAL, en representación de GALP ENERGIA
ESPAÑA S.A., CIF/NIF: 35.440.125-T (expte. 2/06), con rexistro de entrada no Concello núm.
1.065, de data 10.02.2006, solicitando licenza de apertura/instalación dun tanque de G.L.P.
aereo de 4,00 m3 para cinco vivendas da promotora JESO S.L.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadido o informe do técnico municipal do 5.04.2006, segundo os requisitos esixidos polo
Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de

1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a instalación dun
tanque de G.L.P. aereo de 4,00 m3 para cinco vivendas da promotora JESO S.L. que se pretende
ubicar en Ramallosa, parroquia de Luci.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
5º) ANÁLISE E RESOLUCIÓN DOS ESCRITOS PRESENTADOS EN RELACIÓN Ó
PADRÓN FISCAL DO ANO 2005 DA TAXA POR ACTIVIDADES E SERVIZOS
RELACIONADOS COA HIXIENE URBANA (RECOLLIDA DE LIXO).
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Deixar o asunto sobre a mesa pendente dun estudo pormenorizado.
6º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTOS.
Pola Alcaldía se retira o asunto da orde do día.
7º) APROBACIÓN DE BASES PARA A SELECCIÓN DAS PRAZAS DE PSICÓLOGO E
AVOGADO DO CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER.
Vistas as bases confeccionadas para a provisión das prazas de Psicólogo e Avogado do Centro
de Información á Muller deste Concello, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar as bases que se transcriben a continuación:
BASES QUE REXERÁN O PROCESO DE CONVOCATORIA E SELECCIÓN DAS PRAZAS DO CENTRO DE
INFORMACIÓN Á MULLER (C.I.M.) DO CONCELLO DE TEO
PRIMEIRA: OBXECTO DA CONVOCATORIA
O Concello de Teo, unha vez creado e acreditado o Centro de Información á Muller, procederá á contratación de
persoal laboral temporal para obra ou servizo determinado, das seguientes prazas:
- 1 PSICÓLOGA/O
- 1 AVOGADA/O
As funcións dos postos recóllense no ANEXO I.
SEGUNDA: NATUREZA E CARACTERÍSTICAS DA CONTRATACIÓN
A contratación terá natureza laboral, e axustarase nas condicións laborais e profesionais ó establecido no Convenio
Colectivo de Oficinas e despachos.
Establecerase un período de proba dacordo co sinalado no vixente Convenio Colectivo de Oficinas e Despachos.
TERCEIRA: REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES
As persoas aspirantes deberán cumprir os seguintes requisitos:
1º. Cumprimento dos requisitos establecidos para o posto e recollidos no ANEXO I destas bases.
2º. Ter cumprido 18 anos de idade.
3º• Tener carné de conducir.
4º• Ser nacional de dalgún dos estados membros da Unión Europea ou dalgún país que subscribise tratado internacional nos
termos establecidos na disposición única da Lei 17/1993, de 23 de decembro (BOE do 24 de decembro).

5º• Non estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas, nin separado mediante expedente disciplinario de calquera
das administracións.
6º. Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas habituais dos puestos convocados.
Os citados requisitos, ó igual que os méritos alegados, entendense referidos ó último día do prazo de presentación
das solicitudes, debendo mantenerse con posterioridade na data de inicio do contrato.
CUARTA: INFORMACIÓN E SOLICITUDES
Información. A través da prensa Local anunciarase a convocatoria dos postos de traballo. Poderase dispoñer destas bases no
Concello de Teo.
Solicitudes. Para tomar parte no proceso de selección, as personas interesadas deberán presentar unha solicitude, segundo
modelo que será facilitado nas oficinas municipais, no Rexistro Xeral do Concello de Teo no prazo de dez días naturais a partir
da publicación de anuncio da convocatoria na prensa Local.
Presentarase unha única solicitude, acompañando “curriculum vitae”, proxecto de organización e actuación do CIM e copia
compulsada da documentación acreditativa dos méritos alegados e do cumprimento dos requisitos que se esixen.
No caso de que se alegue algún mérito no apartado de “Experiencia profesional en postos relacionados” será imprescindible
presentar un Informe de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social ou certificación da/s empresa/s contratante/s.
QUINTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Terminado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía dictará resolución declarando aprobada a lista de admitidos/as e
excluídos/as, segundo se teña comprobado ou non a acreditación dos requisitos para concurrir á convocatoria. Esta lista farase
pública no taboleiro de anuncios do Concello, concedéndolles un plazo de diez días ós aspirantes excluídos/as para a
presentación de reclamacións ou subsanación dalgún defecto.
Examinadas as reclamacións, O Sr. Alcalde dictará resolución aprobando a lista definitiva, que será feita pública na forma
antes indicada. Na mesma resolución determinarase o lugar, a data e hora de comezo do proceso de selección e o nome dos
membros do tribunal de selección e os seus suplentes.
SEXTA: PROCESO DE SELECCIÓN:
O proceso de selección constará das dúas fases seguintes:
A)

PRAZA DE PSICÓLOGA/O

1ª FASE: Valoración do Curriculum Vitae conforme ó seguinte baremo, cun máximo de 20 puntos:
a.- Experiencia profesional no ámbito da función pública en postos relacionados co traballo a desenvolver: Puntuación
máxima: 10 puntos
- Teranse en conta unicamente aqueles períodos que figuren adecuadamente acreditados. Os días de experiencia
comprobaranse a través do certificado de vida laboral ou certificado da empresa: 0,50 puntos por mes traballado.
b.- Formación: Puntuación máxima: 5 puntos
- Cursos relacionados especificamente co posto de traballo conforme ó seguinte baremo:
- De menos de 100 horas: 0,5 puntos cada un.
- De 100 horas ou máis: 2,00 puntos cada un.
c.- Outros méritos ou experiencias: Puntuación máxima 5 puntos
- 0,1 puntos por mes de participación en proxectos, movementos asociativos ou en colaboración con colectivos obxecto do
servizo, desenvolvendo actividades relacionadas co posto ofertado, cun máximo de 2 puntos.
- Experiencia na elaboración de Plans de Igualdade. 3 puntos
A puntuación desta fase, composta pola suma dos conceptos avaliables que a integran, engadirase á obtida na 2ª fase,
obténdose así a puntuación total.

2ª FASE: Programación: Os aspirantes, xunto coa solicitude de participación, deberán presentar un proxecto organizativo e de
actuacións a desenvolver polo Centro de Información á Muller do Concello de Teo. A Comisión de Selección celebrará unha
entrevista persoal con cada un dos aspirantes, que versará sobre o contido do seu proxecto e as funcións do posto de traballo a
desenvolver. A puntuación desta fase será dun máximo de 10 puntos.

B)

PRAZA DE AVOGADA/O

1ª FASE: Valoración do Curriculum Vitae conforme ó seguinte baremo, cun máximo de 20 puntos:
a.- Experiencia profesional no ámbito da función pública en postos relacionados co traballo a desenvolver: Puntuación
máxima: 10 puntos
- No ámbito da función pública en postos relacionados co traballo a desenvolver. Teranse en conta unicamente aqueles
períodos que figuren adecuadamente acreditados. Comprobarase o tempo mediante o certificado de vida laboral ou certificado
de empresa: 0,20 puntos por mes traballado.
- No exercicio da avogacía: 0,10 puntos por cada mes acreditado mediante certificación do Colexio de avogados pertinente.
- Por alta na Quenda de Xustiza Gratuíta: 0,10 puntos por mes de antigüidade acreditada mediante certificación do Colexio de
Avogados.
- Por estar de alta na Quenda de Violencia Doméstica ou de Xénero: 0,10 puntos por mes de antigüidade acreditada mediante
certificación do Colexio de Avogados.
b.- Formación: Puntuación máxima: 5 puntos
- Cursos ou xornadas de especialización xurídica ou relacionados co traballo a desenvolver:
- De 100 horas ou máis: 2 puntos cada un.
- De 20 horas a 100 horas: 1 punto cada un.
- Xornadas: 0,50 puntos cada unha.
c.- Outros méritos ou experiencias: Puntuación máxima 5 puntos:
- 0,15 puntos por mes de participación en proxectos ou movementos asociativos de colectivos obxecto do servizo.
- 0,10 puntos por mes de colaboración con outros tipos de asociacións desenvolvendo actividades relacionadas co posto
ofertado (información ou asesoramento xurídico).
A puntuación desta fase, composta pola suma dos conceptos avaliables que a integran, engadiranse á obtida na 2ª
fase, obténdose así a puntuación total.
2ª FASE:
- Programación: Os aspirantes, xunto coa solicitude de participación, deberán presentar un proxecto organizativo e de
actuacións a desenvolver, no ámbito da información e asesoramento xurídico, polo Centro de Información á Muller do
Concello de TEO. A Comisión de Selección celebrará unha entrevista persoal con cada un dos aspirantes, que versará sobre o
contido do seu proxecto e as funcións do posto de traballo a desenvolver. A puntuación desta fase será dun máximo de 10
puntos.
SÉTIMA: COMISIÓN DE SELECCIÓN
A Comisión de Selección estará constituída da seguinte forma:

Presidente:

O Alcalde do Concello de Teo ou concelleiro en quen delegue.

Vogais:

O Presidente da Comisión Informativa de Muller do Concello de Teo.
O segundo tenente de Alcalde do Concello de Teo
Unha Traballadora Social do Concello de Teo.
O Técnico Local de Emprego do Concello de Teo.

Secretario:

O Secretario Xeral da Corporación de Teo.

O Secretario terá voz pero non voto. Por cada membro será designado un suplente. O tribunal non poderá actuar sen,
alomenos, a metade dos seus membros, sendo imprescindible a asistencia do Presidente e do Secretario.
ANEXO I-A
PRAZA: PSICÓLOGA/O RESPONSABLE DO CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER
OBXECTIVO DO PROCESO DE SELECCIÓN
O proceso selectivo ten por obxecto a provisión, mediante contrato laboral por obra ou servizo determinado, dunha
praza de PSICÓLOGA/O responsable do Centro de Información á Muller do Concello de Teo.
FUNCIÓNS
Atención psicolóxica. Emisión de informes solicitados por organismos públicos. Realización de prácticas de grupo e
talleres de autoestima. Xestión do Centro de información á muller e demais funcións propias do posto.
TITULACIÓN
Titulado superior en Psicoloxía.
EXPERIENCIA E FORMACIÓN
Experiencia en programas de fomento a igualdade.
Formación específicas en materia de inclusión social e igualdade de xénero.
INFORMÁTICA
Entorno Windows
Microsoft Office: Word, Excel, Access, Power Point.
IDIOMAS
Galego. Cursos de iniciación e perfeccionamento ou validación dos mesmos.
CARACTERÍSTICAS CONTRATO
Salario bruto anual: 24.000,00 euros.
Duración previsible: 12 Meses. En todo caso a duración máxima rematará na data en que se cubra a praza de
psicólogo/a incluída na Oferta de emprego público de 2006.
Xornada: Completa
Horario atención ó público: de mañá e tarde.
Situación do centro de traballo: Concello de TEO.
_________________________________________________________________________________________________.
ANEXO I-B

PRAZA: AVOGADA/O, ASESORAMENTO XURÍDICO DO C.I.M. DE TEO
OBXECTIVO DO PROCESO DE SELECCIÓN
O proceso selectivo ten por obxecto a provisión, mediante contrato laboral por obra ou servizo determinado, dunha
praza de AVOGADA/O para asesoramento do Centro de Información á Muller do Concello de Teo.
FUNCIÓNS
Información e asesoramento xurídico. Participación nas actividades do CIM. Colaboración na elaboración de
memorias e documentos, etc..
TITULACIÓN
Licenciado ou doutorado en Dereito, avogada/o en exercicio.
EXPERIENCIA E FORMACIÓN

Experiencia en programas de fomento a igualdade e atención xurídica relacionada coa problemática social específica
da muller.
Formación en materia de inclusión social e igualdade de xénero.
INFORMÁTICA
Entorno Windows
Microsoft Office: Word, Excel, Access, Power Point.
IDIOMAS
Galego. Cursos de iniciación e perfeccionamento ou validación dos mesmos.
CARACTERÍSTICAS CONTRATO
Salario bruto anual: 11.000,00 euros.
Duración máxima: 12 Meses
Xornada: Parcial, tres días á semana: Martes, mércores e venres.
Horario atención ó público: de mañá.
Situación do centro de traballo: Concello de TEO.

2º) Anunciar a convocatoria dos postos mediante publicación de edicto no xornal El Correo
Gallego.
8º) APROBACIÓN DAS BASES DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DE
VARIAS PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DO CONCELLO INCLUIDAS NA OFERTA
DE EMPREGO PÚBLICO DE 2005.
Vistas as bases confeccionadas para a provisión de varias prazas de persoal laboral fixo do
Concello incluidas na oferta de emprego público de 2005, téndose publicada a oferta de
emprego no BOP 71, do 31 de marzo de 2005, no DOG núm. 71, do 14 de abril de 2005, con
corrección de erros publicada no DOG núm. 73, do 18 de abril de 2005, e no BOE núm. 113,
do 12 de maio de 2005, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar as bases da convocatoria obrantes no expediente para a selección do seguinte
persoal laboral fixo:
-. 1 Arquitecto técnico, forma de provisión: oposición.
-. 2 Auxiliares administrativos, forma de provisión: oposición.
-. 1 Auxiliar de arquivo e biblioteca, forma de provisión: oposición.
-. 1 Telefonista, forma de provisión: oposición.
-. 4 peóns obras municipais, forma de provisión: oposición.
2º) Convocar os procedementos de selección das prazas mediante a publicación das bases no
Taboleiro de Edictos do Concello, no Boletín Oficial da Provincia, no Diario Oficial de Galicia
( en extracto), e o anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado ( nos termos
establecidos no art. 6.2 do RD 896/1991, de 7 de xuño).
9º) APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE 2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar a oferta de emprego público deste Concello do ano 2006 composta polas seguintes
prazas:
-. Funcionarios de carreira:

-. Grupo: C. Clasificación: Escala de Administración Xeral, Subescala Administrativa. Número
de vacantes: Duas. Denominación: Administrativo.
-. Grupo: D. Clasificación: Escala de Administración Xeral, Subescala Auxiliar. Número de
vacantes:Unha. Denominación: Auxiliar administrativo.
-. Grupo:D. Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Servizos Especiais.
Número de vacantes: Cinco. Denominación: Garda Policía Local.
-. Grupo:E. Clasificación: Escala de Administración Xeral, Subescala Subalterna.Número de
vacantes:Dúas. Denominación: Conserxe Colexio Público.
-. Persoal laboral:
-. Nivel de titulación: Licenciatura ou equivalente. Denominación do posto: Psicólogo. Número
de vacantes:Unha.
-. Nivel de titulación: Diplomatura ou equivalente. Denominación do posto: Animador
cultural-bibliotecario. Número de vacantes: Unha.
-. Nivel de titulación: Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grao ou
equivalente. Denominación do posto: Alfabetizador dixital. Número de vacantes: Unha.
-. Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grao ou equivalente.
Denominación do posto: Encargado Obras Municipais. Número de vacantes:Unha.
-. Nivel de titulación: Certificado de escolaridade.Denominación do posto:Oficial albanelería.
Número de vacantes: Duas.
2º) Publicar a mesma no Boletín Oficial do Estado, no Diario Oficial de Galicia e no Boletín
Oficial da Provincia e remitir copia deste acordo á Subdelegación do Goberno en cumprimento
do disposto no R.D.96/2006, do 3 de febreiro.
10º) APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE: ASISTENCIA
TÉCNICA PARA A REALIZACIÓN DOS TRABALLOS DE ACTUALIZACIÓN E
MANTEMENTO DO CATASTRO DE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBANA DO
CONCELLO.
Dada conta do expediente para a contratación de asistencia técnica para a realización dos
traballos de actualización e mantemento do catastro de bens inmobles de natureza urbana do
Concello, cun presuposto de contrata de:30.000 euros, ive incluido, polo prazo dun ano,
poidendo prorrogarse por mutuo acordo das partes antes da finalización de aquel, sen que a
duración do contrato incluídas as prórrogas poida exceder de catro anos, e vistos os informes de
Secretaría e de Intervención, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación mediante
procedemento negociado ó abeiro do disposto no art. 210 h) do RDL 2/2000, do 16 de xuño,
polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas,
realizando a licitación mediante consulta por parte da Alcaldía a tres empresas capacitadas,
sinalando que non actuará a Mesa de Contratación por ser potestativa a súa actuación nos
procedementos negociados.
2º) Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares obrante no expediente mediante
procedemento negociado.
3º) Autorizar o gasto con cargo á partida do presuposto do Concello de 2006:121.22706.

4º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación do contrato.
11º) APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DOS CENTROS
SOCIAIS DE OZA E RARIS.
Dada conta do expediente tramitado para a contratación das obras referenciadas en virtude do
acordo da Xunta de Goberno Local do 13 de marzo de 2006, no que non se presentou ningún
licitador, e tramitado expediente para a contratación por procedemento negociado ó abeiro do
disposto no art. 141 a) do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de contratos das administracións públicas, e vistos os informes de Secretaría e Intervención,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación das obras de: Reforma dos Centros Sociais de Oza e
Rarís, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Luis Ruibal Rodríguez de data outubro
de 2005, nomeado: Proxecto para acabados en Centros Sociais de Oza e Rarís para remate de
edificacións (instalacións, carpintería interior e pintura), cun importe de execución por contrata
de:70.000 euros, ive incluido, realizando a contratación polo sistema de procedemento
negociado mediante a consulta por parte da Alcaldía a tres empresas capacitadas, sinalando que
non actuará a Mesa de Contratación por ser potestativa a súa actuación nos procedementos
negociados.
2º) Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares polo sistema de procedemento
negociado obrante no expediente.
3º) Autorizar o gasto con cargo á partida do presuposto de 2006: 313.62200.
4º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación do contrato.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as catorce horas e trinta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde
e co visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei
7/85, do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 7 DE XUÑO DE 2006.
Na Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 13 horas do día 7 de xuño de
2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a
sesión extraordinaria correspondente ó día da data para a que foron previamente citados.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. F. Manuel Parajó Liñares, D. Manuel
Mata Iglesias, D. Juan B. Aller Suárez e D. Manuel R. Cajaraville Campos.
Secretario acctal: D. Luis Nieto Lago, Adxunto a Secretaría.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO
17.04.2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda aprobalo sen ningunha rectificación.
2º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
2.1. Visto o informe presentado por AQUAGEST S.A., de data 19.05.2006, con rexistro de
entrada no concello número 4.896 de data 24.05.2006, relativo á solicitude formulada segundo
acordo da Xunta de Goberno de 17.04.2006 por mor do expediente de procedemento de
responsabilidade patrimonial do Concello a D. José Piedra Vázquez, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade, acorda:
1º) Remitir copia do expediente a AQUAGEST S.A., por ser da súa responsabilidade, segundo
o informe presentado, a solución dos danos.
2º) Notificar ó interesado que debe dirixirse ás oficinas de AQUAGEST en Rúa Rodrigo de
Padrón, 2 de Santiago de Compostela, para o abono dos danos.
2.2. Visto o escrito asinado por D. Gumersindo Otero Paz, DNI:76.844.176A, con rexistro de
entrada no Concello núm. 4.857, de data 23.05.2006, como administrador da sociedade
“PINTURAS Y DECORACIONES G. OTERO, S.L.”, no que en resumo expón que sufriu
danos no seu vehículo por mor dunha arqueta dos sumidoitos que se atopaba sen tapa na
estrada de Recesende, á altura do cruce de Luou, o día 24 de maio de 2006, e reclama o pago
dos danos (roda e disco da roda traseira esquerda), que segundo o presuposto que se adxunta,
de AUTOMOVILES GESTOSO, S.L., núm.L 2600246, do 30.05.2006, ascenden á cantidade
de 143,74 euros.
Vista proba testifical de D. Manuel Cao Fuentes, D.N.I. 76.466.341N, que foi testigo dos
feitos, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Abonar ó interesado o importe dos gastos ocasionados, que ascenden a cantidade de 143,74
euros.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) Pasar o expediente a Intervención para que se proceda ó pagamento.

2.3.Visto o escrito da Consellería de Medio Ambiente, de data 04.05.06, con rexistro de
entrada 5.200 e data 01.06.06, co que dan traslado ó informe emitido sobre as EDARES para o
período comprendido entre decembro de 2005 e febreiro de 2006, solicitando que se lle
trasladen comentarios ou aclaracións que se poidan materializar nun informe de contraste e
posterior reunión nas dependencias de Augas de Galicia, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda:
1º) Dar traslado do escrito da Consellería de Medio Ambiente e do informe adxunto ó servizo
municipal de augas(AQUAGEST) para que emitan á súa vez o informe solicitado.
2.4. Visto o escrito asinado por Dª Carme Hermida, en calidade de presidenta da Asociación
Veciñal “Raviña Valdés” de Cacheiras, de data 23.05.2006, con rexistro de entrada 4.917 e data
26.05.06, no que en resumo expón que a asociación ten que acometer obras(cambio de ventás e
colocación da calefacción) no sobrado da Escola de Raxó, habilitado como biblioteca, para o
que solicita a colaboración do concello. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1ª) Informar á interesada de que non está aberto neste momento o prazo para a solicitude de
axudas e subvencións a entidades sen ánimo de lucro deste concello, debendo ser ese o cauce
polo que canalizar a súa petición.
2.5. Visto o escrito asinado por Dª Mª Isabel Gey Pérez, de data 23.05.06, como Presidenta da
Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer(AGADEA), no
que en resumo expón que esa asociación ven desenvolvendo obradoiros de estimulación
cognitiva para enfermos de alzheimer e outras demencias no Centro Sociocultural de Vite
(Concello de Santiago), e que neles se leva atendendo desde fai máis dun ano a un enfermo que
reside en Oza. O transporte desta persoa estaba sendo cuberto pola asociación debido a que
había nese momento prazas libres, pero na actualidade as prazas subvencionadas polo concello
de Santiago están cubertas, polo que non lles é posible darlle continuidade ó servizo de
transporte desta paciente, polo que solicitan que o concello de Teo se faga cargo do transporte
por medio dun taxi, colaborando a asociación coa aportación dunha auxiliar para o seu
acompañamento. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Dar traslado do escrito ó Departamento de Servizos Sociais, para que se realice un informe
sobre a posibilidade de concesión do solicitado.
2.6. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por Dª. María Rosa
Bermúdez González, con D.N.I. 35.442.869F, con rexistro de entrada número 6.412 de
07.11.2005, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo importe de
1.600 Euros, para responder de posibles danos por mor das obras de: Urbanización do fronte da
parcela da construcción dunha vivenda unifamiliar en Bustelo, parroquia de Luou, e vistos o
informe asinado polo concelleiro Sr. Castroagudín de data 23.05.2006, no que se sinala que
comprobado o perfecto estado de reposición da obra pode procederse á devolución e o informe
favorable de Intervención de data 30.05.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1.600 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
2.7. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Luis Fraga Gómez,
con D.N.I. 33.230.730P, en representación de “Viviendas Teo S.L.” , con rexistro de entrada
número 4.573 de 09.05.2006, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada

polo importe de 1.000 Euros, para responder de posibles danos por mor das obras de: apertura
de zanxa para instalación de servizos urbanísticos(exp. 60/05), parroquia de Cacheiras, e vistos
o informe asinado polo concelleiro Sr. Castroagudín de data 12.05.2006, no que se sinala que
comprobado o perfecto estado de reposición da obra pode procederse á devolución e o informe
favorable de Intervención de data 16.05.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1.000 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
2.8. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Lourenco
Garrido, con D.N.I. 35.243.934, en representación de “Malga S.L.” , con rexistro de entrada
número 4.837 de 23.05.2006, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada
polo importe de 600 Euros, para responder de posibles danos por mor das obras de:
canalización eléctrica subterránea en Vilar de Calo( licenza 129/05), e vistos o informe asinado
polo concelleiro Sr. Castroagudín de data 12.05.2006, no que se sinala que comprobado o
perfecto estado de reposición da obra pode procederse á devolución e o informe favorable de
Intervención de data 24.05.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 600 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
2.9. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Lourenco
Garrido, con D.N.I. 35.243.934, en representación de “Malga S.L.” , con rexistro de entrada
número 4.836 de 23.05.2006, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada
polo importe de 1.100 Euros, para responder de posibles danos por mor das obras de:
canalización eléctrica subterránea en Ríotinto-Calo(licenza 428/05), e vistos o informe asinado
polo concelleiro Sr. Castroagudín de data 24.05.2006, no que se sinala que comprobado o
perfecto estado de reposición da obra pode procederse á devolución e o informe favorable de
Intervención de data 30.05.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1.100 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
2.10. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Higinio Eiras
Duarte, en representación de “Eiras Duarte, S.L.” , con rexistro de entrada número 5.921 de
11.10.2005, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo importe de
11.200 Euros, para responder de posibles danos por mor das obras de: urbanización según
memoria urbanística presentada para construcción de catro vivendas uniamiliares no lugar de
Cepeda-Santa Eulalia de Oza, e vistos o informe asinado polo concelleiro Sr. Castroagudín de
data 12.05.2006, no que se sinala que comprobado o perfecto estado de reposición da obra pode
procederse á devolución e o informe favorable de Intervención de data 15.05..2006, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 11.200 Euros.
2º) Devolver o expediente a Intervención para a cancelación da fianza.
2.11. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, e o informe de intervención de que existe
crédito suficiente na partida correspondente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª Mª Carmen López Salgueiro, para a
compra de alimentos durante os meses de xuño, xullo e agosto, por importe mensual de 120,00
euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.12. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, e o informe de intervención de que existe
crédito suficiente na partida correspondente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª Dolores Sánchez Calviño, para o pago
dunha parte do quentador de auga (a outra parte é subvencionada pola Xunta de Galicia) e da
instalación do mesmo, por un importe total de 534,57 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.13. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a D. Serafín Castelao Varela, D.N.I. nº: 33.164.244, non
debendo aportar o solicitante ningunha cantidade para o citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.14. Escrito asinado por seis veciños de Rarís, de data 18.05.2006, con rexistro de entrada
4.817 e data 22.05.2006, aportando ademais escrito de D. Juan Carlos Barreiro Antonio, como
presidente da Asociación Nova Revolta de Rarís coa sinatura de trescentos tres veciños, no que
en resumo expoñen que as autoridades educativas teñen previsto pechar o vindeiro ano a escola
unitaria de Rarís debido ós poucos alumnos que hai, e que, posto que para o ano se pensa que
se incorporarán catro ou cinco nenos máis, e vistos os trastornos que ocasionaría ós pais a
traslado dos nenos a outro centro, solicitan que o concello medie ante as autoridades oportunas
para que se reconsidere o dito peche.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Dar traslado do escrito veciñal á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,
manifestando o apoio do goberno municipal ós afectados, e solicitando que as autoridades
competentes na materia estudien este caso e reconsideren a decisión do peche da escola.
2º) Notificar este acordo ós interesados, para o seu coñecemento e efectos.
2.15. Visto o escrito asinado por D. Rafael Gestal Rodríguez, DNI:44.845.312G, con rexistro
de entrada no Concello núm. 3.472, de data 28.03.2006, no que en resumo expón que sufriu
danos no seu vehículo por mor dun bache que estaba tapado pola auga na estrada de Pedrouso Cacheiras, o día 25 de marzo de 2006, e reclama o pago dos danos, que segundo o presuposto
que se adxunta, de NEUMATICOS PERNAS, S.L., ascenden á cantidade de 412,96 euros.

Visto o atestado da garda civil de tráfico obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda:
1º) Abonar ó interesado o importe dos gastos ocasionados, que ascenden a cantidade de 412,96
euros.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) Pasar o expediente a Intervención para que se proceda ó pagamento.
2.16.1. Visto o escrito asinado por D. José Antonio Galego Fernández, DNI: 44.816.569B,
funcionario do Concello de Teo, de data 12.05.2006, con rexistro de entrada núm. 4.690, do
12.05.2006, no que solicita o recoñecemento do grao persoal consolidado correspondente ó
nivel 18.
Resultando que o interesado tomou posesión do posto da escala de administración especial,
subescala de servizos especiais, clase policía local e categoría policía local o 21 de abril de
2003.
Visto o disposto no art. 70 do Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen., acorda:
1º) Recoñecer a D. José Antonio Galego Fernández, DNI: 44.816.569B, que ocupa o posto da
escala de administración especial, subescala de servizos especiais, clase policía local e
categoría policía local, pertencente ó grupo D, o grao persoal correspondente ó nivel 18, polo
desempeño do posto de traballo referenciado durante dous anos continuados co nivel 18.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.16.2. Visto o escrito asinado por Dª. Carmen Vidal González, DNI: 33.285.520N, funcionaria
do Concello de Teo, de data 14.03.2006, con rexistro de entrada núm. 3.189, do 14.03.2006, no
que solicita o recoñecemento do grao persoal consolidado correspondente ó nivel 18.
Resultando que a interesada tomou posesión do posto da escala de administración xeral,
subescala de auxiliar o 10 de decembro de 2003.
Visto o disposto no art. 70 do Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen., acorda:
1º) Recoñecer a Dª. Carmen Vidal González, DNI: 33.285.520N, que ocupa o posto da escala
de administración xeral, subescala de auxiliar, pertencente ó grupo D, o grao persoal
correspondente ó nivel 18, polo desempeño do posto de traballo referenciado durante dous anos
continuados co nivel 18.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.16.3. Visto o escrito asinado por Dª. Mª Elena Méndez Buela, DNI: 33.295.944V, funcionaria
do Concello de Teo, de data 14.03.2006, con rexistro de entrada núm. 3.190, do 14.03.2006, no
que solicita o recoñecemento do grao persoal consolidado correspondente ó nivel 18.
Resultando que a interesada tomou posesión do posto da escala de administración xeral,
subescala de auxiliar o 10 de decembro de 2003.
Visto o disposto no art. 70 do Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen., acorda:
1º) Recoñecer a Dª. Mª Elena Méndez Buela, DNI: 33.295.944V, que ocupa o posto da escala
de administración xeral, subescala de auxiliar, pertencente ó grupo D, o grao persoal
correspondente ó nivel 18, polo desempeño do posto de traballo referenciado durante dous anos
continuados co nivel 18.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

2.17.- Dada conta do escrito asinado por D. David Pulleiro Cajide, DNI: 76.836.085-P, D.
Cesáreo Pulleiro Cajide, DNI: 35.438.930-R e D. José Mª Rama Rivas, DNI: 76.851.997-G, en
calidade de administradores da sociedade PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES AIDO-LUOU,
S.L., de data 16.05.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 4827, do 23.05.2006, no
que se solicita o cambio de titularidade das licenzas urbanísticas concedidas pola Xunta de
Goberno Local, en sesión do 7.09.2005, expedientes 272/05, 273/05, 274/05, 275/05 e 276/05,
que figuraban a nome de D. José Mª Rama Rivas, en representación de CONSTRUCCIONES
BERRES S.L., segundo cambio de titularidade concedido pola Xunta de Goberno Local en sesión
do 16.12.2005, para construción dunha vivenda unifamiliar por cada expediente, no lugar de
Aido, parroquia de Luou, pasado a nome do solicitante; vistos os documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade das ditas licenzas urbanísticas, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
2.18.-Visto o escrito de GAS GALICIA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DEL GAS, S.A.
(GAS GALICIA), CIF/NIF: A-15.383.284, de data 27.04.2006, con rexistro de entrada no
Concello núm. 4.302, do 28.04.2006, no que solicita prórroga das licenzas que lle concedera a
Comisión de Goberno en sesión de data 11.12.2001, expedientes 295/01 e 297/01, para obras
de canalización de gas en diversas rúas de Os Tilos; vistos os documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha prórroga de seis meses contados a partir da data deste acordo, para iniciar as
obras.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.19.- Dada conta do expediente de licenza urbanística concedido pola Xunta de Goberno
Local, en sesión de data 17.04.2006 a D. José Mera Gómez (nº 13/06), para legalización de
vivenda unifamiliar, situada en Pedreira, parroquia de Calo, contando con licenza para
construcción da vivenda concedida pola Comisión de Goberno en sesión do 23.08.1994 (nº
158/94), pola que se liquidara o ICIO por importe de 1.210,55 €, que non foi descontado no
presente expediente, polo que a vista do informe emitido pola intervención o 1.06.2006,
procede a correción seguinte: ó importe do ICIO liquidado en 2006, descóntase o xa liquidado
en 1994, resultando unha taxa por licenzas urbanísticas de 408,75 €, e un importe neto polo
ICIO de 1.392,05 €, e dicir, unha débeda total de 1.800,80 €.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Que se proceda á correción do importe liquido a pagar modificando o acordo da Xunta de
Goberno Local do 17.04.2006 no senso seguinte: onde di Total: 3.011,35 €, debe dicir 1.800,80
€.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión do
mesmo.

3º) LICENZAS URBANISTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados
polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

3.1. A Dª. Mª JOSEFA PAZOS GAGO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar illada
na finca nº 177, situada en Paredes, parroquia de Luci, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Juan Pinto Tasende.
Expediente núm: 75.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará nomeamento de arquitecto técnico director da execución da obra.
-Deberá ter resoltos, con carácter previo e a custa do promotor, como mínimo os servizos de
acceso rodado, abastecemento de auga, evacuación e tratamento das augas residuais e
subministración de enerxía eléctrica ou, noutro caso, garantir a execución simultánea coa
edificación.(Art 29.1.g).
-Facerá efectiva segundo o artigo 171 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación
Urbanística do Territorio e Protección do Medio Rural de Galicia, a obriga dos propietarios de
cederlle ó municipio os terreos destinados polo planeamento a viais, fóra das aliñacións, que
resulten necesarios para que a parcela sexa edificable de acordo coas determinacións da Lei e
do planeamento.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:

-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto técnico director: --Presuposto: 109.745,28 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.194,91 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 116,96 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 2.431,87 euros.
3.2. A Dª. MARÍA DEL CARMEN TRILLO NOUCHE, licenza para obras de pintura de fachadas
de 96 m2 e reparación de cociña e baño na vivenda sita en Parque Montouto, parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 76
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Executarase mantendo as condicións de seguridade da normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 131,30 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 191,30 euros.
3.3. A D. JUAN JOSÉ RAMOS VIDAL, licenza para construción dun cerramento de 14 metros
lineais, na finca nº 59 de “Castañal” Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 77.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo rústico que soamente se permiten cerramentos vexetais ou con postes e
arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha altura máxima de 1,80 metros.
Cando a parcela en solo rústico estivese edificada, os valos poderán presentar a mesma
disposición que para o solo de núcleos rurais, onde estarán constituidos por unha banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 8,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 68,71 euros.
3.4. A D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ PENA, licenza para construción dun peche de 70 metros
lineais, na finca nº 376 de Raxó, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 78.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase sobre a aliñación oficial do PXOM, aprobado inicialmente, a 6 metros do eixe
da pista, situando a súa base na mesma cota que o pavimento actual..
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 euros.
3.5. A Dª. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ MOREIRA, licenza para construción dun cerre de
79,6 metros lineais, na finca nº 2225 do plano de concentración de monte da parroquia de Calo,
situada en Mazas.
Expediente núm: 79.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distnacia mínima de 6 m o eixe da pista pública segundo plano de
aliñacións que se xunta, situando a súa base na mesma cota que o pavimento actual. A cuneta
desprazarase ata o borde do cerre. Na pista posterior o primeiro poste retranquearase 5 m dende
o eixe da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,53 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,53 euros.
3.6. A D. JOSÉ LORENZO PÉREZ, licenza para construción dun cerre de 80 metros lineais, na
finca nº 127 de Reborido-Galanas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 80.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre en relación coas vías públicas, situarase na aliñación oficial aprobada, segundo plano
que se acompaña a 8 metros do eixe da estrada municipal, situando a súa base na mesma cota
que o pavimento.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións do punto 9 “cerramentos” que figuran no PXOM
aprobado inicialmente para cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 euros.
3.7. A D. ANSELMO RODRÍGUEZ LÓPEZ, licenza para construción dun cerre de 40 metros
lineais, na finca nº 34 de Galanas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 81.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre en relación coas vías públicas, situarase na aliñación oficial aprobada, e será de
carácter provisional, situando a súa base na mesma cota que o pavimento.
-Contará coa autorización previa de Fomento para zonas de estrada N-550.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións do punto 9 “cerramentos” que figuran no PXOM
aprobado inicialmente para cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,89 euros.
3.8. A D. FERNANDO GARCÍA RAÍCES, licenza para construción dun cerre de 14 metros
lineais, na finca nº 739 de Vilanova, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 82.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre en relación coas vías públicas, situarase na aliñación oficial aprobada a 6 metros do
eixe da pista pública, situando a súa base na mesma cota que o pavimento. A cuneta
desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións do punto 9 “cerramentos” que figuran no PXOM
aprobado inicialmente para cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 8,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 68,71 euros.
3.9. A D. JOSÉ MOSQUERA SÁNCHEZ, licenza para construción dun cerre de 53 metros
lineais, en Carballal, parroquia de Calo.
Expediente núm: 83.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a distancia mínima de 10,5 metros dende o eixe da estrada provincial,
coincidindo coa aliñación oficial aprobada inicialmente no PXOM. A base do cerre situarase a
mesma cota que o pavimento.
-Contará coa autorización previa da Excma. Deputación Provincial.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 32,98 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 92,98 euros.
3.10. A D. EDUARDO MIRÁS CARNEIRO, licenza para construción dun cerre de 190 metros
lineais e rampa de acceso de 5 metros, na finca nº 427, en “Martingo”, parroquia de Luou.
Expediente núm: 84.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase provisionalmente a 6 metros do eixe da pista pública, ata a aprobación
definitiva do PXOM, situando a súa base na mesma cota que o pavimento actual.
-Contará coa autorización previa da Excma. Deputación Provincial.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-Instalarase un tubo de 40 centímetros de diámetro na rampa de acceso, situado no borde do
cerre. O pavimento sobre a rampa quedará nivelado a mesma cota da pista.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 120,17 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 180,17 euros.
3.11. A Dª. MARÍA JOSEFINA GESTAL FRANCISCO, licenza para obras de retellado da cuberta
da edificación de 90 m2, e do garaxe de 30 m2 en Mazas, nº 21, parroquia de Calo.
Expediente núm: 85.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
3.12. A Dª. MARÍA DEL CARMEN GIL DOCAMPO, licenza para obras de retellado da cuberta
da edificación de 116,48 m2, segundo documentación redactada polo técnico D. José Pereiras
Sánchez, situada en Casal de Reis, parroquia de Raris.
Expediente núm: 86.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 69,96 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 129,96 euros.
3.13. A D. JOSÉ ANTONIO PÉREZ CALVELO, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 40 m2, situada en Cerdeira, finca nº 508, parroquia de Vilariño.
Expediente núm: 87.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,89 euros.
3.14. A D. JUAN MANUEL GARCÍA BARROS, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 70 m2, situada en Campos, finca nº 236, parroquia de Teo.
Expediente núm: 88.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 euros.
3.15. A Dª. BEATRIZ TABOADA CUTRÍN, licenza para obras de rehabilitación de fachadas 102
m2 e retellado de dous alpendres 66 m2 no nº 20 de Cornide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 89.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,43 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,43 euros.
3.16. A D. JOSÉ ALÉN RAMOS, licenza para obras de substitución de 35 m2 de tabiques interior
na edificación existente en Agoso, nº 26, parroquia de Oza.
Expediente núm: 90.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 26,99 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 86,99 euros.
3.17. A D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, licenza para obras de apertura de duas ventás
nun lateral da casa sita en Vilanova, parroquia de Oza.
Expediente núm: 91.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Gardarase o retranqueo mínimo de 3,00 metros con respecto a lindeiros.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 5,87 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 65,87 euros.
3.18. A D. XOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, licenza para obras de cintado de muros
da vivenda, colocación de xanela, renovar beirarrúas, e peche da finca, segundo datos da
solicitude, na edificación situada en Casal de Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 92.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 72,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 132,40 euros.
3.19. A D. RAMÓN DAPENA CORDO, licenza para acondicionamento dun local destinado a
taller de reparación de vehículos, en Ameneiro, parroquia de Calo, segundo proxecto técnico
redactado por D. José Luis de la Mata Mancebo.
Expediente núm: 93.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para o expediente núm. MA962A 2006/000214-1, de data
4.04.2006.
-Respetanse as condicións da ordenanza provisional do Decreto 115/2001 da Consellería de
Política Territorial.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 142,08 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 309,60 €.
Total: 451,68 euros.
-. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
3.20. Escrito asinado por Dª. ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de MAHIA
INMOBILIARIA, S.L., de data 25.11.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 6777, no
que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en
representación de MAHIA INMOBILIARIA, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a
edificación destinada a edificio para 28 vivendas (Bloque 1) situada no AR.1 do polígono
SAUR-2, en Galanas, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á muncipal núm.
176/03, de data 6.10.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 630,00 €.
3.21. Escrito asinado por Dª. ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de MAHIA
INMOBILIARIA, S.L., de data 25.11.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 6778, no
que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en
representación de MAHIA INMOBILIARIA, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a
edificación destinada a edificio para 28 vivendas (Bloque 2) situada no AR.3 do polígono
SAUR-2, en Galanas, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á muncipal núm.
174/03, de data 6.10.2003, que fora concedida para 2 edificios de 28 vivendas cada un.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 620,00 €.
3.22. Escrito asinado por Dª. ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de MAHIA
INMOBILIARIA, S.L., de data 25.11.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 6779, no
que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en

representación de MAHIA INMOBILIARIA, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a

edificación destinada a edificio para 28 vivendas (Bloque 3) situada no AR.4 do polígono
SAUR-2, en Galanas, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á muncipal núm.
174/03, de data 6.10.2003, que fora concedida para 2 edificios de 28 vivendas cada un.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 620,00 €.
3.23. Escrito asinado por Dª. ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de MAHIA
INMOBILIARIA, S.L., de data 25.11.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 6780, no
que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en
representación de MAHIA INMOBILIARIA, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a
edificación destinada a edificio para 28 vivendas (Bloque 4) situada no AR.5 do polígono
SAUR-2, en Galanas, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á muncipal núm.
175/03, de data 6.10.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 620,00 €.
3.24. Escrito asinado por Dª. ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de MAHIA
INMOBILIARIA, S.L., de data 25.11.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 6773, no
que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en
representación de MAHIA INMOBILIARIA, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a
edificación destinada a edificio para 19 vivendas (Bloque 5) situada no AR.6 - AR.7 do
polígono SAUR-2, en Galanas, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
muncipal núm. 214/03, de data 24.11.2003, que fora concedida para 3 edificios de 56 vivendas
en total (19+19+18 vivendas).
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 455,00 €.
3.25. Escrito asinado por Dª. ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de MAHIA
INMOBILIARIA, S.L., de data 25.11.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 6774, no
que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que

legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en
representación de MAHIA INMOBILIARIA, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a
edificación destinada a edificio para 18 vivendas (Bloque 6) situada no AR.6 - AR.7 do
polígono SAUR-2, en Galanas, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
muncipal núm. 214/03, de data 24.11.2003, que fora concedida para 3 edificios de 56 vivendas
en total (19+19+18 vivendas).
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 420,00 €.
3.26. Escrito asinado por Dª. ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de MAHIA
INMOBILIARIA, S.L., de data 25.11.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 6775, no
que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en
representación de MAHIA INMOBILIARIA, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a
edificación destinada a edificio para 19 vivendas (Bloque 7) situada no AR.6 - AR.7 do
polígono SAUR-2, en Galanas, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
muncipal núm. 214/03, de data 24.11.2003, que fora concedida para 3 edificios de 56 vivendas
en total (19+19+18 vivendas).
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 455,00 €.
3.27.

Escrito

asinado

por D. MIGUEL IGLESIAS VILLAR, en representación de
CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, S.L., de data 19.04.2006, con rexistro de entrada no
Concello núm. 4.043, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. MIGUEL IGLESIAS VILLAR, en representación de
CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a
edificación destinada a seis vivendas unifamiliares pareadas situada en Ameneiro, finca
“Leiras”, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á muncipal núm. 1/04, de data
8.01.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 540,00 €.

3.28. Escrito asinado por D. MÁXIMO PÉREZ ABUIN, de data 11.02.2005, con rexistro de
entrada no Concello núm. 508, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. MÁXIMO PÉREZ ABUIN, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en Ribas,
finca 87-4, parroquia de Oza, segundo obras executadas en base á muncipal núm. 45/02, de
data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
3.29. Escrito asinado por D. MÁXIMO PÉREZ ABUIN, de data 4.11.2003, con rexistro de
entrada no Concello núm. 2.719, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. MÁXIMO PÉREZ ABUIN, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en Ribas,
finca 87-1, parroquia de Oza, segundo obras executadas en base á muncipal núm. 43/02, de
data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3.30. Escrito asinado por D. MÁXIMO PÉREZ ABUIN, de data 4.11.2003, con rexistro de
entrada no Concello núm. 2.720, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. MÁXIMO PÉREZ ABUIN, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en Ribas,
finca 87-2, parroquia de Oza, segundo obras executadas en base á muncipal núm. 44/02, de
data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3.31. Escrito asinado por D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de VIVIENDAS TEO, S.L.,
de data 9.05.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 4574, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de
VIVIENDAS TEO, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a
edificio de vivendas (34) e local comercial situada en Montouto, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á muncipal núm. 40/02, de data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 770,00 €.
3.32. Escrito asinado por D. JUAN SAMPEDRO OTERO, en representación de JUAN SAMPEDRO,
S.L., de data 5.12.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 6936, no que solicita licenza
de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JUAN SAMPEDRO OTERO, en representación de
JUAN SAMPEDRO, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada
a trece vivendas unifamiliares situada en “Pontillón”, parroquia de Luou, segundo obras
executadas en base á muncipal núm. 192/03, de data 6.10.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 1.170,00 €.
3.33. Escrito asinado por Dª. A. BELÉN BOQUETE REY, en representación de JESO, S.L., de data
1.12.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 6870, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. A. BELÉN BOQUETE REY, en representación de
JESO, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a cinco
vivendas adosadas situadas en Ramallosa, parroquia de Luci, segundo obras executadas en base
á muncipal núm. 74/03, de data 13.05.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 300,00 €.
3.34. Escrito asinado por D. ANTONIO ROUCO SERÉN, de data 20.05.2003, con rexistro de
entrada no Concello núm. 1215, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. ANTONIO ROUCO SERÉN, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en Eo dos
Menecos, parroquia de Oza, segundo obras executadas en base á muncipal núm. 4/00, de data
10.01.2000.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

3.35. Escrito asinado por D. ALFONSO MANUEL FERNÁNDEZ PADERNE, de data 12.01.2002,
con rexistro de entrada no Concello núm. 47, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. ALFONSO MANUEL FERNÁNDEZ PADERNE, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar
situada en Solláns, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á muncipal núm.
374/98, de data 28.12.1998.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3.36. Escrito asinado por D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DURÁN, de data 31.03.2005, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1442, do 1.04.2005, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DURÁN, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar
situada en Vilanova, parroquia de Recesende, segundo obras executadas en base á muncipal
núm. 218/03, de data 24.11.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
3.37. Escrito asinado por Dª. ARACELI VÁZQUEZ VÁZQUEZ, de data 17.12.2004, con rexistro
de entrada no Concello núm. 3505, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. ARACELI VÁZQUEZ VÁZQUEZ, a LICENZA
DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en
Mouromorto, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á muncipal núm. 269/01, de
data 5.12.2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
3.38. Escrito asinado por D. ADELARDO CONTRERAS GÓMEZ, de data 29.12.2005, con
rexistro de entrada no Concello núm. 7341, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. ADELARDO CONTRERAS GÓMEZ, a LICENZA
DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en
Bouñou, parroquia de Raris, segundo obras executadas en base á muncipal núm. 278/01, de
data 11.12.2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
3.39. Escrito asinado por D. JORGE BUJÁN MIRÁS, de data 5.05.2006, con rexistro de entrada
no Concello núm. 5.198, do 1.06.2006, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JORGE BUJÁN MIRÁS, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en
Mouromorto, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á muncipal núm. 174/04, de
data 28.06.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
3.40. Escrito asinado por D. RAMÓN DAPENA FERNÁNDEZ, de data 27.04.2006, con rexistro
de entrada no Concello núm. 4264, no que solicita licenza de primeira ocupación parcial.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de xuño de 2006 e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. RAMÓN DAPENA FERNÁNDEZ, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN PARCIAL, para a planta baixa e sótano da edificación destinada a dúas
vivendas, local comercial e garaxe, situada en Ameneiro, parroquia de Calo, segundo obras
executadas en base á muncipal núm. 249/01, de data 29.11.2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 138,00 €.
4º) LICENZAS DE APERTURA.
4.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. RAMÓN DAPENA CORDO, como
administrador de DAPENA CORDO AUTO S.L.L., con CIF/NIF: B-70.029.426 (expte. 13/05),
para licenza de apertura/instalación dun taller de reparación de vehículos, en Ameneiro,
parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 4.04.2006, calificando dita
actividade como molesta e perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. RAMÓN DAPENA CORDO, como administrador de DAPENA CORDO AUTO
S.L.L., a licenza provisional para o establecemento dun taller de reparación de vehículos,
condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co

dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
4.04.2006 (expediente núm. MA962A 2006/000214-1):
-.Deberá contar cos extintores necesarios para garantir a extinción dun hipotético incencio.
-. Deberá cumprir o establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá iniciar a actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-. A expulsión ó exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os viandantes.
-.Deberá contar con unha cabina de pintura con acreditación CE.
-.Deberá dispoñer dun sistema que minimice a emisión de polvos á atmósfera.
-.Deberá solicita-la inscripción no Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de
Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos no caso de producir menos de 10 Tn
anuais de residuos perigosos, ou solicita-la autorización de productor de residuos perigosos en
caso de superar a antedita cantidade. Todo elo segundo o establecido no Decreto 174/2005, do
9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da producción e xestión de residuos e o
Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
-.Os envases adicados ó almacenamento de residuos perigosos e os seus peches deberán ser
resistentes e estar en bo estado, e contar cos dipositivos adecuados que garantan a non
existencia de fugas ou derrames sobre o chan, segundo o establecido no Real Decreto 833/88,
polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986 de residuos perigosos (BOE
nº 182, 30/07/88).
-.Os residuos perigosos deberán estar etiquetados segundo o establecido no Real Decreto
833/88, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986 de residuos
perigosos (BOE nº 182, 30/07/88).
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor autorizado; non
poidendo comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva,
para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá
solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico
director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos
términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. Mª ISABEL BALEIRÓN AIDO, con CIF/NIF:
76.515.116-G, para licenza de apertura dun local destinado a carnicería, charcutería,
conxelados e venta de pan, en Montouto, edificio Dolmen, portal 2, baixo dta., e dada conta do
informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do
29.09.2005 e da acta de comprobación de data 30.05.2006 redactada polo arquitecto técnico
municipal e pola representante da empresa Dª. Mª Isabel Baleirón Aido para o inicio da
actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Conceder a Dª. Mª ISABEL BALEIRÓN AIDO, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a carnicería, charcutería, conxelados e venta de pan.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente formulada por Intervención
por importe de: 195,95 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.3.- Escrito de OCASIONES COMPOSTELA S.L., CIF/NIF: B-15.901.978, con rexistro de
entrada no Concello núm. 1738, de data 14.04.2005, solicitando licenza de apertura para o
establecemento dun almacén de medios auxiliares para a construcción, en Casalonga, parroquia
de Calo.
Vistos a certificación técnica de solidez e seguridade asinada polo arquitecto técnico D. Manuel
Vence, de data 31.05.2004, e o informe favorable da Consellería de Sanidade de data
15.05.2006, e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a licenza que se solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente formulada por Intervención
por importe de: 68,43 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
4.4.- Dada conta do escrito asinado por Dª. ADALGISA GARCÍA PERNÍA, CIF/DNI:
X6154157R, de data 3.05.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 4433, no que solicita
o cambio de titularidade do establecemento dedicado a café-teatro, situado en Cacheiras, nº 68,
baixo, que viña sendo explotado por D. Manuel Granja López, segundo licenza de cambio de
titularidade que lle fora concedida con data 13.03.2006; vistos os documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
5º) ANÁLISE E RESOLUCIÓN DOS ESCRITOS PRESENTADOS EN RELACIÓN Ó
PADRÓN FISCAL DO ANO 2005 DA TAXA POR ACTIVIDADES E SERVIZOS
RELACIONADOS COA HIXIENE URBANA (RECOLLIDA DE LIXO).
Examinadas as reclamacións formuladas en relación co padrón fiscal da taxa por actividades e
servizos relacionados coa hixiene urbana, (Recollida do lixo), a Xunta de Goberno Local
resolve:
1º) Resolver as alegacións segundo a seguir se indica:

Exercicio

2005

Nº recibo
253000580545
253000580541
253000580537
253000580536
253000580533
253000580530
253000580518
253000580428

Apelidos e nome / Razón social

Motivo da reclamación

Proposta

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RIVAS
CALVO S.L.

ANULACIÓN DE RECIBOS

ESTIMAR

2005

253000585733

AGAMYD S.A.

ANULACIÓN RECIBO EXPEDICIÓN NOVO EN PEÍGRAFE
120.701 (400€)

ESTIMAR

2005

253000585437

AGOSOFLOR S.L.

ANULACIÓN RECIBO 2006/8044381

ESTIMAR

2005

253000585876

ALLER PORTO RAMIRO

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000578794

ALLER SUÁREZ RAMIRO ANTONIO

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

253000XXXXX

ALMUÍÑA GARCÍA MARÍA DOLORES

RESIDE EN NÚCLEO RURAL, RECIBE UN RECIBO
CORRESPONDENTE A URBANA, PROVIDENCIA
PARALIZADA

ESTIMAR

253000578653

ALONSO MONTENEGRO JOAQUÌN

DOMICILIO CORRECTO URBANIZACIÓN LAS CAMELIAS Nº 4
2º A SOLICITA CORRECCIÓN DOMICILIO EXPEDICIÓN
RECIBO NOVO

ESTIMAR

253000585651

ALVARELLOS CORRECHER LUIS ALFONSO

NON EXERCEU ACTIVIDADE NO DOMICILIO FISCAL QUE
CORRESPONDE A VIVENDA PATERNA, BAIXA AUTÓNOMOS
23/06/2005, SOLICITA EXENCIÓN

ESTIMAR

2005

253000578701

ÁLVAREZ IGLESIAS ANA

É UN SOLAR NON HAI VIVENDA ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000578706

ÁLVAREZ IGLESIAS CARLOS

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000578764

AMENAL NÚÑEZ ENRIQUE

DOUS RECIBOS MESMO DOMICILIO TRIBUTARIO
ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000578806

ANTÓN ÁLVAREZ MARÍA BEGOÑA

É UN ALMACÉN ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000578925

AROSA LÓPEZ ERWIN

DOMICILIO CORRECTO RÚA LOUREIRO U-12A 2º B OS
TILOS CORRECCIÓN DOMICILIO

ESTIMAR

2005

253000586061

ASEGUR MILLADOIRO S.L.

DOMICILIO SOCIAL EN AMES.ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000586096

ASKÍM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.L.

DOMICILIO SOCIAL EN AMES. ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR
ESTIMAR

2005

2005

2005

2005

253000580869

ASOREY COTOBADE MARÍA CARMEN

O LOCAL GRAVADO NON É
VIVENDA,ACREDITADO,SOLICITA DEVOLUCIÓN INGRESOS
INDEBIDOS

2005

253000578869

BALADO RIVEIRA DAVID

ANULACIÓN RECIBO NON CORRESPONDE A UNHA
VIVENDA

ESTIMAR

2005

253000586135

BALIDEA CONSULTING&PROGRAMING

DOMICILIO SOCIAL EN SANTIAGO.ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000579208

BALUJA RAMOS JOSE IGNACIO

CAMBIO DE TITULAR PARA 2006 JUAN CARLOS PÉREZ DEL
RÍO

ESTIMAR

2005

253000581218

BARCA RAMOS RAMÓN

RECIBO DUPLICADO ANULACIÓN DE UN DELES

ESTIMAR

2005

253000579015

BARREIRO GIAO RAMIRO

CONSTRUCCIÓN INHABILITABLE ANULACIÓN RECIBO E
DEVOLUCIÓN IMPORTE 59,00€

ESTIMAR

2005

253000579040

BARROS RODRÍGUEZ CARLOS

DOUS RECIBOS POR UNHA MESMA VIVENDA ANULACIÓN
DE UN DOS RECIBOS

ESTIMAR

253000579074

BELLO GARCÍA RAMÓN

253000579112

BERNÁRDEZ DOMÍNGUEZ ELISARDO

DOUS RECIBOS MESMA VIVENDA. É DE SEU PAI.
ANULACION RECIBO 2006/8038056

ESTIMAR

253000579118

BERNÁRDEZ NOYA JOSE

DUPLICADO MESMA VIVENDA, PAGOU OS DOUS,
DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS

ESTIMAR

2005

253000579122

BETOLAZA MATA JOSE MIGUEL

RECIBO DUPLICADO ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000585670

BLANCH WAYNE DANIEL

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000579145
253000579150
253000579129

BLANCO BLANCO JOSE JAVIER

CATRO RECIBOS MESMO LOCAL,UN PAGADO,ANULAR
TRES,PROVIDENCIA PARALIZADA

ESTIMAR

2005

253000579227

BOADO RIAL FRANCISCO JAVIER

VIVENDA VENDIDA EXPEDICIÓN DE RECIBO NOVO A
MARÍA DEL MAR VIDAL HERRADOR 32.649.860-A

ESTIMAR

2005

2005
2005

O DNI É INCORRECTO, O RECIBO CON DNI CORRECTO
ESTÁ PAGADO,PROVIDENCIA PARALIZADA

ESTIMAR

Exercicio

Nº recibo

Apelidos e nome / Razón social

Motivo da reclamación

2005

253000579170

BOO VALES CARMEN

DUPLICIDADE RECIBOS MESMA VIVENDA, UN
PAGADO,PROVIDENCIA PARALIZADA

2005

253000579223

BOUZAS FERREIRO PURA ESPERANZA

2005

253000585321

BREY LOUZAO ENRIQUE

TITULAR CORRECTO BREY LOUZAO MIGUEL 78.793.583-E
EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000585320

BREY LOUZAO ENRIQUE

CORRECCIÓN DNI 33277298D

ESTIMAR

2005

253000579593

BUELA SILVA ESTEBAN

ANULACIÓN RECIBO EXPEDIDICIÓN NOVO A MIGUEL
ÁNGEL DOPAZO CASAL 33.286.286-L

ESTIMAR

2005

253000579589

BUELA RIVEIRO CARMEN

ANULACIÓN RECIBO VIVENDA DESTINADA A CORRAL

ESTIMAR

2005

253000579600

BUGALLO CABADA JOSE

CAMBIO DE TITULAR 2006 A TITO IGLESIAS CARBAJALES
33.296.309-Z

ESTIMAR

2005

253000583845

BUJÁN SAAVEDRA DOLORES

DOMICILIO CORRECTO FERREIRIÑO REIS CORRECCIÓN
DOMICILIO

ESTIMAR

2005

253000579432

CACHALDORA FERREIRO ERUNDINO

FINCA SEN VIVENDA ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000579461

CALVO IGLESIAS MARÍA JOSE

VIVENDA DERRUBADA EN 2004

ESTIMAR

2005

253000586007

CALVO PEÓN JOSÉ

DOMICILIO CORRECTO CASALONGA Nº 16 CALO
CORRECCIÓN DOMICILIO

ESTIMAR

2005

253000583058

CAMILO CARBALLAL S.L.

EXPÓN NON TER DÉBEDAS PENDENTES CO CONCELLO

ESTIMAR

CAMINO UZAL CARMEN

ANULACIÓN RECIBO VIVENDA RUINOSA

ESTIMAR
ESTIMAR

2005

Proposta
ESTIMAR
ESTIMAR

2005

253000579506

CAMPOS GONZÁLEZ JOSE

ERRO NA DIRECCIÓN, A CORRECTA E: URB ROSALES B1
D-PORTAL2 1ºA ,PROVIDENCIA PARALIZADA,ERRO
MATERIAL

2005

253000579520

CAPEÁNS MORALES DOLORES

TITULAR CORRECTO JAVIER MANUEL GÓMEZ CAPEÁNS
EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

253000583068

CARBALLAL PAZOS CAMILO

EXPÍDENSE DOUS RECIBOS MESMO IMPORTE E
CONCEPTO, SOLICITA ANULACIÓN DUN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000579724

CAROLLO LIMERES MIGUEL ANGEL

CAMBIO DE TITULAR 2006 A BEGOÑA RENDO BLANCO
44.837.723

ESTIMAR

2005

253000579840

CASAL GÓMEZ MANUEL

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000579736

CASTELAO RODRÍGUEZ MARÍA ESTHER

DOUS RECIBOS POR UNHA MESMA VIVENDA ANULACIÓN
DE UN DOS RECIBOS

ESTIMAR

2005

253000585839

CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ ABEL ENRIQUE

CAMBIO TITULARIDADE ANTERIOR A 2005,PROVIDENCIA
PARALIZADA

ESTIMAR

2005

253000579851

CASTRO REY ALEJANDRO

ANULACIÓN RECIBO EXPEDICIÓN NOVO A eNRIQUE
IGLESIAS TORRES 76.866.587 N

ESTIMAR

2005

2005

CASTRO VIGO VICENTE

DOMICILIO CORRECTO RÚA LOUREIRO BL 10 B1 3ºA

ESTIMAR

253000586188
253000585785

CASTRO GONZÁLEZ CARLOS

NON EXERCE ACTIVIDADE NO LOCAL GRAVADO DENDE
2004, NON É TITULAR , PROVIDENCIA PARALIZADA

ESTIMAR

2005

253000579949

CELUISMA S.A.

VARIAS ACTIVIDADES NO MESMO LOCAL

ESTIMAR

2005

253000579976

CERDEIRA CARAMÉS SARA

ANULACIÓN RECIBO 2006/8038920

ESTIMAR

2005

253000580171

CIGARRÁN MARTÍNEZ FELIX

RECIBO DUPLICADO E DEVOLUCIÓN DE INGRESO

ESTIMAR

2005

CONPEAL S.L.

ANULACIÓN RECIBO EXPEDICIÓN NOVO EPÍGRAFE
120.700.03 (205€)

ESTIMAR

2005

CONSEIL LUIS PAUL

NOME CORRECTO LOUIS PAUL MARÍE CONSEIL

ESTIMAR

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

2005

253000580419
253000580412
253000580361
253000580399
253000580400
253000580422
253000580371
253000580394
253000580420
253000580418
253000580426
253000580423
253000580369
253000580366
253000580364
253000580427
253000580332
253000580403

CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES
J.DÍAZ

Exercicio

Nº recibo

Apelidos e nome / Razón social

Motivo da reclamación

Proposta

253000580363
253000580416
253000580410

2005

253000580324

CORTIZO FEROS HORACIO

TITULAR CORRECTO CARLOS CORTIZO MIRÁS
EXPEDICÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000580368

COTO SANMARTÍN JOSE

TITULAR CORRECTO ROSA LIRIA VILLALIBRE TRAVESÍ
07.801.119-W EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000580413

COUSILLAS FERREIRO ANTONIO

2005

253000580415

COUSO CASTELAO JAVIER

DOMICILIO CORRECTO ESPASANDE LUOU CORRECCIÓN
DOMICILIO

ESTIMAR

2005

253000580384

COYA RIBADA RAIMUNDO

DOMICILIO CORRECTO URBANIZACIÑÓN AS TORRES BL3
2º C CACHEIRAS CORRECCIÓN DOMICILIO

ESTIMAR

253000580429

CREGO CARRILLO JOSE MANUEL

VIVENDA EN CONSTRUCCIÓN PRESENTA FOTOGRAFÍAS,
PROVIDENCIA PARALIZADA

ESTIMAR

2005

253000579966

CURRÁS FERNÁNDEZ RAMÓN CELSO

TITULAR CORRECTO NATALIA LANDÍN DÍEZ 33.301.205-B
EXPEDICIÓN EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000580145

DEVESA SANÁ MARÍA

RECIBO DUPLICADO ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000580041

DÍEZ POSSE FRANCISCO JAVIER

QUE SE EXPIDA O RECIBO 2006 A JOSE MANUEL VARELA
OTERO 44.814.247-N

ESTIMAR

2005

253000579973

DOBAÑO MOURÍN Mª CARMEN

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000580178

DOVAL CRESPO MIGUEL ÁNGEL

VIVENDA VENDIDA EXPEDICIÓN RECIBO A MIGUEL
IGANCIO PÉREZ RODRÍGUEZ 33.294.437-M

ESTIMAR

2005

253000586046

E.S. PONTEVEA S.L.

DOUS RECIBOS DA MESMA ACTIVIDADE, UN ALTA
IAE.ANULACIÓN DUN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000585424

EIJO BLANCO ENRIQUE

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000580253

EIRAS DUARTE S.L.

VIVENDA VENDIDA EXPEDICIÓN DE RECIBO A JESÚS
NÚÑEZ BAÑA 34.935.370-A

ESTIMAR

2005

253000585630

ELECTROTEO S.C.G.

ANULACIÓN RECIBO EXPEDICIÓN NOVO EN EPÍGRAFE
102.701 (400,00 €)

ESTIMAR

2005

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

RECIBO DUPLICADO ANULACIÓN RECIBORECIBO
DUPLICADO ANULACIÓN RECIBO

2005

253000580293

ESTÉVEZ SUÁREZ JOSÉ

ESTIMAR

2005

253000580735

FARIÑA REY DOLORES

VIVENDA DEMOLIDA ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000580531

FERNÁNDEZ FRANCO RAMÓN

VIVENDA DERRUBADA EN 2003

ESTIMAR

2005

253000580716

FERNÁNDEZ ALONSO CARLOS

DOMICILIO CORRECTO RÚA CARBALLO DO CARBALLO
U-15 1º A OS TILOS CORRECCIÓN DOMICILIO

ESTIMAR

2005

253000580657

FERNÁNDEZ ALVITE DOLORES

DOMICILIO CORRECTO RÚA DO LOUREIRO U-1 2ºA OS
TILOS COPRRECCIÓN DOMICILIO

ESTIMAR

2005

253000580640

FERNÁNDEZ CAO CARLOS

VIVENDA EN CONSTRUCCIÓN ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000585434

FERNÁNDEZ PIÑEIRO CARLOS

ANULACIÓN RECIBO DE 75,73€

ESTIMAR

2005

253000580716

FERNÁNDEZ ALONSO CARLOS

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR
ESTIMAR

2005

253000585660

FERNÁNDEZ ROMERO MARÍA DEL MAR

RECIBO XIRADO POR DESPACHO PROFESIONAL ,NON
ÉTITULAR DO PISO

2005

253000580876

FERREIRA ALDREY JOSE LUIS

DOMICILIO CORRECTO URBANIZACIÓN MONTOUTO
BLOQUE 1 1º B CACHEIRAS CORRECCIÓN DOMICILIO

ESTIMAR

2005

253000580877

FERREIRA ANTONIO MARIA GORETTI

RECIBO DUPLICADO ANULACION RECIBO 2006/8039821

ESTIMAR

2005

253000585675

FERREIRA PERNAS SAGRARIO

DUPLICIDADE RECIBO

ESTIMAR

2005

253000581271

FIGUEIRAS GONZÁLEZ AMALIA

TITULAR CORRECTO MANUEL FIGUEIRA GONZÁLEZ
EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

Exercicio

Nº recibo

Apelidos e nome / Razón social

Motivo da reclamación

2005

253000582527

FIGUEIRAS MONTES MARÍA DE LA LUZ

RECIBO A NOME DO PAI (FRANCISCO FIGUEIRAS
AMEIJEIRAS) ANULACION DO RECIBO O SEU NOME

2005

253000581259

FIGUEIRAS AMEIJEIRAS FRANCISCO

253000585170

FIGUEIRAS GONZÁLEZ MANUEL

2005

253000581557

FRAGUELA SOLLOSO JOSÉ

VIVENDA VENDIDA ANO 2004.ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000583545

GALEGO FEAL JOSE PABLO

DOMICILIO CORRECTO OS VERXELES 12 A CORRECCIÓN
DOMICILIO

ESTIMAR

253000585718

GALETAR S.L.

NON SE LLE NOTIFICOU RECIBO PREVIO (ART.167.3C) LEI
58/2003, PROVIDENCIA PARALIZADA

ESTIMAR

253000585576

GARABAL VÁZQUEZ MARÍA ISABEL

DOUS RECIBOS MESMO LOCAL ANULACIÓN RECIBO
2006/8044520

ESTIMAR

GARCÍA VÁZQUEZ JUAN JESÚS

DOMICILIO CORRECTO URBANIZACIÓNS OS ROSAIS BL B
PORTAL 2 1ºA CACHEIRAS

ESTIMAR

2005

2005
2005

2005

DUPLICIDADE RECIBOS MESMA VIVENDA, UN PAGADO,
PROVIDENCIA PARALIZADA
NON É TIRUAR DA VIVENDA. O DONO XA PAGA RECIBO,
PROVIDENCIA PARALIZADA

Proposta

ESTIMAR
ESTIMAR
ESTIMAR

2005

253000581342

GARCÍA RIVADULA ARTURO

CAMOBIO DE TITULAR PARA 2006 JOSE MIGEL BETOLAZA
MATA

ESTIMAR

2005

253000581258

GARCÍA POSE MARÍA CARMEN

TITULAR CORRECTO MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ
ESPIÑEIRA 32.380.714-A EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000585336

GARCÍA DAFONTE JOSE

RECIBO DUPLICADO ANULACIÓN DE UN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000581411

GARCÍA TARRIO CONSTANTE

ANULACIÓN RECIBO VIVENDA RUINOSA

ESTIMAR

2005

253000585427

GARCÍA FONTES EDUARDO

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000581311

GARCÍA-BENGOECHEA GONZALEZ-MORO
JOSE BENITO

CAMBIO RECIBO 2006/8040255 A NOME DE JOSE MARÍA
SÁNCHEZ GONZÁLEZ 76.336.973-L FINCA CALDEIREIRA
RIBAS.OZA

ESTIMAR

2005

253000582070

GIPPINI FOURNIER DAVID

CAMBIO TITULAR PARA 2006 A ERIK GIPPINI FOURNIER

ESTIMAR

253000582146

GOIKA OTERO MARIANO

VENTA DA VIVENDA GRAVADA EN 2004, SOLICITA CAMBIO
TITULAR A MARÍA ISABEL GONZÁLEZ TABOADA,
PRESENTA ESCRITURA, PROVIDENCIA PARALIZADA

ESTIMAR

2005

253000581410

GOITIA PAISA JOSE LUIS

TITULAR CORRECTO JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ
ENCABO 70.024.115-V EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000580736

GÓMEZ GARCÍA MARÍA SOLEDAD

CAMBIO DE TITULAR PARA 2006 A JOSE LUIS MARTÍNEZ
RUÍZ

ESTIMAR

2005

253000580751

GÓMEZ GONZÁLEZ JOSEFA ELENA

VIVENDA EN CONSTRUCCIÓN ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000580858

GÓMEZ CAPEÁNS JAVIER MANUEL

RECIBO DUPLICADO ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000581119

GONZÁLEZ LUEIRO SANTIAGO JESÚS

RECIBO DE 2006 A NOME DE CECILIA GONZÁLEZ LUEIRO
33.174.887-D

ESTIMAR

2005

253000585170

GONZÁLEZ FIGUEIRAS MANUEL

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000580936

GONZÁLEZ ARIAS MARÍA DEL PILAR

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

253000581356

GONZÁLEZ VARELA EDUARDO

VENTA VIVENDA EN MARZO DE 2004,PRESENTA
ESCRITURA,NON RECLAMOU O RECIBO,PROVIDENCIA
PARALIZADA

ESTIMAR

253000581419

GRACIANO MOLINA MAGNOLIA

RECIBO DUPLICADO ANULACIÓN RECIBO 2006/8040363

ESTIMAR

2005

2005
2005

EXPEDICIÓN TRES RECIBOS NOVOS A:

2005

253000580850
253000580857
253000580861

MARCELINO LEMA PIÑEIRO 33.216.533-W 2ºG
HERMANOS LAGO RÍOS S.L.

MIGUEL ÁNGEL PEGO MARTÍNEZ 35.451.947-T URB AS
PALOMAS PORTAL 4 2º H

ESTIMAR

FRANCISCO BUENO CAPEÁNS 33.266.290-H
2005

253000581316

IGLESIAS CRIADO MAR

ANULACIÓN DO RECIBO XIRADO POR NON RECIBIR O
SERVIZO,SOLICTA APLICACIÓN COTA NÚCLEO
RURAL,PROVIDENCIA PARALIZADA

ESTIMAR

2005

253000581211

IGLESIAS BLANCO MARÍA

TITLAR CORRECTO AURELIO MANUEL CARBIA IGLESIAS
DOMICILIADO EN SIEIRO Nº 42 36682 A ESTRADA
EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000581505

IGLESIAS TORRES ANDREA

DOMICILIO CORRECTO LAMAS VAAMONDE CORRECCIÓN
DOMICILIO

ESTIMAR

Exercicio

Nº recibo

Apelidos e nome / Razón social

Motivo da reclamación

2005

253000581464

IGLESIAS SAR CARLOS

DOMICILIO CORRECTO RECESENDA PEDRA CORRECCIÓN
DOMICILIO

ESTIMAR

2005

253000585428

IGLESIAS SANTOMÉ ENRIQUE

NON EXERCE ACTIVIDADE ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

IGLESIAS VÁZQUEZ FLORENTINA

O RECIBO CORRESPONDE A VIVENDA QUE NON LLE
PERTENCE, ACREDITADO, SOLICITA ANULACIÓN RECIBO,
PROVIDENCIA PARALIZADA

ESTIMAR

2005

253000581524

Proposta

ANULACIÓN 20 RECIBOS, EXPEDIR NOVOS A:

MANUEL OSCAR SÁNCHEZ HIGUERUELA 4.168.364-M 2ºA
ESCALERA 2
JUAN JOSE CONDE PEREIRA 78.781.934-B 2ºB ESCALERA 2
ASCENSIÓN ENCINA HIDALGO 32.805.723-H 2º B ESCALERA
1
MARÍA FERNANDA RÍO HIRAGO 44.807.171-C BAJO B
ESCALERA 1
ALEJANDRA ENCINA HIDALGO 53.163.881-W BAJO B
ESCALERA 2

2005

253000581630
253000581626
253000581621
253000581613
253000581627
253000581624
253000581617
253000581611
253000581606
253000581602
253000581600
253000581593
253000581588
253000581582
253000581595
253000581591
253000581585
253000581577
253000581573
253000581569

JOSE ANTONIO PAZOS SAAVEDRA 33.292.170-S 1ºB
ESCALERA 1
JOSE JAVIER DEMIGUEL GONZÁLEZ 13.298.131-Z 2ºD
ESCALERA 2
JUAN MOIGUEL IGLESIAS MORÓN 33.291.717-E 1º A
ESCALERA 1
INMOBILIARIA PAXONAL S.L.

ESTIMAR
JAVIER PENA AGUIAR 44.809.952-H 1º D ESCALERA 1
MANUEL VÁZQUEZ DE LA TORRE 44.832.093-X BAJO A
ESCALERA 2
PEDRO RODRÍGUEZ MALLO 33.293.102-G 1ºA ESCALERA 2
XOSÉ-HIXINIO PENA BARREIRO 33.286.238-V 2º C
VITORIA REGUEIRA GARCÍA 33.184.548-X 1º C ESCALERA 1
MARCOS ÁLVAREZ SALGADO 33.293.750-P 1ºB ESCALERA
2
CARLOS CREO BALDERRÁBANO 76.779.153-R BAJO A
ESCALERA 1
OBDULIA SEOANE MAREQUE 33.200.004-X 1ºC ESCALERA 2
JOSEFINA SEOANE CARRO 33.072.396-Y 1ºD ESCALERA 2
ALBERTO OUTES FERNÁNDEZ 33.299.593-D 2ºA ESCALERA
1
RAFAEL CANDIDO VALLE GONZÁLEZ 10.591.838-Q 2º DE
ESCALERA 1
IGNACIO JOSÉ LLEDO CABANES 20.415.199-P 2º C
ESCALERA 2
VIVENDAS VENDIDAS BAIXA DO RECIBO EXPEDICIÓN DE
RECIBO NOVO A:

2005

253000581758
253000581762
253000581755
253000581748
253000581742
253000581746
253000581738
253000581736
253000581559
253000581555
253000581553
253000581564
253000581561
253000581750

FRANCISCO JAVIER FREIRE NOYA 76.777.960-G
ROBERTO LUIS EZQUERRO SUEIRAS 76.415.438-P
JOSE MARÍA SEOANE CARRO 33.188.149-T
JESO S.L.

ROSA MARÍA IGLESIAS ROMERO 33.235.738-W
LUIS ISOLINO MECÍAS PUMAR 33.300.325-M;
MAURICIO MARTÍNEZ BALVÍS 76.365.447-L
FRANCISCO JAVIER BARROS CERVIÑO 33.296.254-M
SONIA MARÍA BARROS CERVIÑO 33.295.898-V

ESTIMAR

Exercicio

Nº recibo

Apelidos e nome / Razón social

Motivo da reclamación

Proposta

AMALIA GUIANCE LÓPEZ 34.890.805-N;
CARMELO VÁZQUEZ BREY 33.221.116-P
ANTONIO IGNACIO GONZÁLEZ GIL 32.440.748-F
SILVIA MARÍA BARROS CERVIÑO 33.296.255-Y
GONZALO MARIO TRIUNFO DELGADO 32676879-C
JOSE SEOANE LAREO 33,070,704-Q
2005

253000581815

LAMEIRO VÁZQUEZ MANUEL

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000581637

LEBORÁN BAZARRA HORTENSIA

DOMICILIO CORRECTO PROCELAS Nº 5 CACHEIRAS
SOLICITA CORRECCIÓN DOMICILIO EXPEDICIÓN RECIBO
NOVO

ESTIMAR

2005

253000581769

LIÑEIRAS CASTRO ANTONIA

CONSTRUCCIÓN RUINOSA ANULACIÓN DO RECIBO

ESTIMAR

2005

253000582021

LÓPEZ BRIÑO SARA

TITULAR CORRECTO SARA NAVEIRA LÓPEZ 76.466.422-R
EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000585834

LÓPEZ MONTES ISOLINA

NON EXERCE ACTIVIDADE ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR
ESTIMAR

2005

253000582567

LÓPEZ GONZÁLEZ ROSA MARÍA

DOUS RECIBOS MESMA VIVENDA ,UN PAGADO, ANULAR
OUTRO,PROVIDENCIA PARALIZADA

2005

253000XXXXX

LORENZO CARITÓN MARÍA SOLEDAD

CAMBIO TITULARIDADE, PROVIDENCI APARALIZADA

ESTIMAR

2005

253000585943

LORENZO CREO BENIGNO(SALVAMENTO
CONTRAINCENDIOS S.L.)

RECIBO DUPLICADO ANULACIÓN DO RECIBO DE 126,21€

ESTIMAR

LORENZO CARITÓN MARÍA DEL CARMEN

CORRECCIÓN DOMICILIO RECIBO : CASALONGA Nº 82

ESTIMAR

LOURIDO NIETO BENITO

VIVENDA VENDIDA EXPEDICIÓN RECIBO A PURIFICACIÓN
REGUEIRA VÁZQUEZ 33.270.396-E

ESTIMAR

LOURIDO NIETO BENITO

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005
2005

253000585635

2005
2005

253000582933

LUEIRO GOMEZ JOSE MANUEL

RECIBO DUPLICADO ANULACION RECIBO2006/8041877

ESTIMAR

2005

253000585520
253000585517
253000584113

MAHÍA SANTIAGO

VARIOS RECIBOS GRAVAN MESMO LOCAL, PROVIDENCIA
PARALIZADA

ESTIMAR

2005

253000585592

MANUFACTURAS SAHELICES LÓPEZ S.L.

ANULACIÓN RECIBO EXPEDICIÓN NOVO EN EPÍGRAFE
120.700.01(150€)

ESTIMAR

2005

253000582120

MAREQUE NEIRA JOSE MANUEL

ANULACIÓN RECIBO CORRESPONDENTE A VIVENDA. É UN
LOCAL E PAGA ARRENDATARIO

ESTIMAR

2005

253000582178

MARINO NOYA ALBERTO

DOMICILIO CORRECTO URBANIZACIÓN OS CARBALLOS BL
4 1º D CORRECCIÓN DOMICILIO

ESTIMAR

2005

253000582180

MARINO NOYA ALBERTO

CAMBIAR TIRULAR A ISABEL OUBEL DOMÍNGUEZ URB OS
CARBALLOS BLOQUE 4 B 1º D

ESTIMAR

2005

253000582206

MAROÑO MALLÓN MANUEL

CORRECCIÓN DNI 33207922Q

ESTIMAR

2005

253000580273

MARTÍN ESTEBAN ANA BELÉN

CAMBIO TITULARIDADE, PORVIDENCIA PARALIZADA

ESTIMAR

2005

253000582776

MARTÍNEZ GARCÍA MANUEL

VIVENDA EN CONSTRUCCIÓN ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000585957

MARTÍNEZ CASAL JULIO

NON EXERCE ACTIVIDADE ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000582473

MARTÍNEZ BALEIRÓN JOSÉ

RECIBO DUPLICADO ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000584487

MATA RODRÍGUEZ JOSE LUIS

CORRECCIÓN D.N.I 33.274.884-WE VIVENDA S/N

ESTIMAR

2005

253000581994

MATALOBOS EIRAS ANTONIO

TITULAR CORRECTO ANOTNIO JOSÉ MATALOBOS GAMAS
EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000582164

MEJUTO PIÑEIRO MANUEL

VIVENDA DEMOLIDA ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000586077

MEL JURÍDICA S.L.

DOMICILIO SOCIAL EN AMES.ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR
ESTIMAR

2005

253000582214

MELLA LIÑARES GONZALO

DOUS RECIBO Á MESMA VIVENDA, PAGADOS, SOLICITA
DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS

2005

253000582282

MELO FERNÁNDEZ ANTONIO

TITULAR CORECTO MANUEL FRANCISCO MARTÍN GARCÍA
44.806.380-B EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000582294

MÉNDEZ GARCÍA VICTORIANO

TITULAR CORRECTO EVA MÉNDEZ CASTELAO

ESTIMAR

Exercicio

Nº recibo

Apelidos e nome / Razón social

Motivo da reclamación

Proposta

EXPEDICIÓN RECIBO NOVO
2005

253000585453

MERA VIEITES MANUEL

RECIBO DUPLICADO ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000582844

MIGUELEZ GARCÍA MARÍA DEL MAR

CORRECCIÓN DOMICILIO RECIBO A CACHEIRAS Nº3 2ºC

ESTIMAR

2005

253000582920

MÍGUEZ MARTIÑAN MATILDE LOURDES

CAMBIO DE TITULAR PARA 2006 DIANA LENS RIVERA

ESTIMAR

2005

253000582920

MÍGUEZ MARTIÑÁN MATILDE LOURDES

ANULACIÓN RECIBO VIVENDA EN CONSTRUCCIÓN

ESTIMAR

2005

253000585414

MIRÁS GARCÍA ANTONIO

DOUS RECIBOS MESMO LOCAL ANULACION RECIBO
2006/8044358

ESTIMAR

2005

253000582888

MOLDURAS MUEBLES SALVADOR
MARTÍNEZ S.A.

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000582534

MONTES PIEDRA ANTONIO RAMÓN

CAMBIO DE TITULAR PARA 2006 ELADIA PIEDRA PARAJÓ

ESTIMAR

2005

253000582402

MONTES CARBAJAL MANUEL

ANULACIÓN RECIBO NON CORRESPONDE A UNHA
VIVENDA

ESTIMAR

2005

253000582706

MOROÑO RODRÍGUEZ ALBERTO

VIVENDA VENDIDA EXPEDICIÓN RECIBO NOVO A MANUEL
GÓMEZ FREIRE 33.195.328-A

ESTIMAR

2005

253000580055

MOSQUERA EDREIRA MARÍA

NON EXISTE VIVENDA É UN GALPÓN

ESTIMAR

2005

253000582772

MOSQUERA LAMELA EUGENIO

TITULAR CORRECTO JOSE MOSQUERA SÁNCHEZ
32.264.799-Z EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000582944

MOSTEIRO LÓPEZ EVARISTO

CAMBIO TITULAR ANO 2006 A MOSTEIRO LIÑEIRAS
ANTONIO

ESTIMAR

2005

253000585955

MOTO 93 S.L.

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000585736

MOVIFLEX 2000 SA

ANULACIÓN RECIBO E EXPEDICIÓN DE UN NOVO NO
EPÍGRAFE 120700.02 (200 €)

ESTIMAR

2005

253000582071

NEIRA PAMPÍN JESÚS MAXIMINO

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000585272

NORIEGA SÁNCHEZ ANTÓN

RECIBO DUPLICADO ANULACIÓN RECIBO 2006/8044216

ESTIMAR

ORTÍZ DORDA CRISTINA

VENTA VIVENDA ANTES DE 2005.ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005
2005

253000582681

OTERO SANTANDRÉ LOURDES

VIVENDA VENDIDA EXPEDICIÓN RECIBO A NOME DE
JESÚS CARAMÉS BUGALLO 33.168.664-L

ESTIMAR

2005

253000386053

OTERO MUEBLES S.L.

ANULACIÓN RECIBO EXPEDICIÓN DE NOVO EN EPÍGRAFE
(1207)

ESTIMAR

2005

253000585430

PANIAGUA MATEOS MARÍA PAZ

2005

253000585873

PARDO MARTÍNEZ ELISARDO

XIRANSE DOUS RECIBOS POLO MESMO
ESTABLECEMENTO ANULACIÓN RECIBO DE 94,66 €

ESTIMAR

2005

253000583279

PARDO NÚÑEZ JOSE LUIS

ANULACIÓN RECIBO EXPEDICIÓN NOVO A JAVIER REBOLO
MERA 76.829.987-M

ESTIMAR

2005

253000583378

PASCUAL SEOANE JOSE

RECIBO DUPLICADO ANULACIÓN RECIB 2006/8042322

ESTIMAR

2005

PASCUAL SEOANE ELADIA

CONSTRUCCIÓN RUINOSA ANULACIÓN DO RECIBO

ESTIMAR

2005

PAZ GRAÑA ANTONIO MANUEL

DOMICILIO CORRECTO URBANIZACIÓN OS CARBALLOS
PORTAL 5 BAIXO A CACHEIRAS

ESTIMAR

ESTIMAR

2005

253000585352

PEÑA SEOANE JOSE MARÍA

TITULAR CORRECTO JOSE PEÑA CIERTO 33.223.282-N
EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000583869

PEÓN GARCÍA MARÍA

RECIBO DUPLICADO ANULACIÓN DE UN

ESTIMAR

2005

253000583572

PEREIRA VÁZQUEZ CONCEPCIÓN

TITULAR CORRECTO CARMEN GARCÍA PEREIRA
33.160.285-N EXPEDICIÓN RECOBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000585771

PERNAS ROSENDE JOSE ANTONIO

CONSIDERA ERRÓNEO O EPÍGRAFE APLICADO

ESTIMAR

2005

253000583200

PICÓN CRUCES PALMIRA MARÍA

DOUS RECIBOS DA MESMA VIVENDA.ANULACION DUN
RECIBO

ESTIMAR

2005

253000583539

PITA FERNÁNDEZ RICARDO LUIS

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000585601

POMBO GARCÍA MANUEL

NON EXERCE ACTIVIDADE ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

PONTE PLATA S.L.

DOMICILIO SOCIAL EN AMES.ANULAICÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

Exercicio

Nº recibo

Apelidos e nome / Razón social

Motivo da reclamación

2005

253000585668

PORTELA GÓMEZ IAGO

DUPLICIDADE RECIBO

ESTIMAR

2005

253000585673

PROVECHO PÉREZ MARÍA DE LA CRUZ

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000584212

PUENTE PUIG PAULA

CAMBIO DE TITULAR DENDE 2003 A BENITO MANUEL
CANCELAS LEMOS

ESTIMAR

2005

253000584224

PUGA FRAGA JESÚS

VIVENDA VENDIDA EXPEDICIÓN RECIBO A JOSE MANUEL
CEA NIETO 11.068.105-E

ESTIMAR

2005

253000585420

REQUEIJO BLANCO DIONISIO

DOMICILIO TRIBUTARIO POBOA Nº 23 CACHEIRAS TEO

ESTIMAR

2005

253000586015

REY CARREIRA MARÍA

DOMICILIO CORRECTO EDIF OS MUÍÑOS BAIXO 4 15883
TEO

ESTIMAR

2005

253000583256

RIAL GALLEGO LAURA

DOMICILIO CORRECTO FONTENLO Nº 21 TEO
CORRECCIÓN DOMICILIO

ESTIMAR

2005

253000583233

RIAL GALLEGO LAURA

ANULACIÓN DO RECIBO A NOME DE MANUEL RIAL CARBIA
E EXPEDICIÓN DUN NOVO O SEU NOME

ESTIMAR

2005

253000583460

RÍOS VIDUIDO MARÍA LOURDES

CAMBIO DE TITULAR A JOSE CARLOS PASCUAL RÍOS

ESTIMAR

RIVADULLA SONEIRA SEVERINO

VENDEU AS VIVENDAS ANTES DE 2005.ANULACIÓN
RECIBO

ESTIMAR

253000580620

RIVADULLA GARCÍA MARÍA

XIROUASE UN RECIBO POR UNHA VIVENDA QUE NOPN LLE
PERTENCE

ESTIMAR

2005

253000583563

RIVAS REY JOSE MARÍA

DOMICILIO PENELAS Nº 20 CACHEIRAS ANULAR RECIBO
EXPEDICIÓN NOVO CON DOMICILIO CORRECTO

ESTIMAR

2005

253000583571

RIVEIRO ALDREY JESÚS

CAMBIO DE TITULAR PARA 2006 VICTORIA CARRO MEIJIDE

ESTIMAR

2005

253000583594

RIVERA CARPINTERO FRANCISCO

A VIVENDA ESTÁ EN FEROS CACHEIRAS SOLICITA
EXPEDICIÓN RECIBO 30,00€

ESTIMAR

2005

253000583650

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ AGUSTÍN

VIVENDA VENDIDA ANO 2004.ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000583194
253000583191

RODRÍGUEZ PEREIRAS MARÍA

TRES RECIBOS POR LA MISMA VIVENDA ANULACIÓN DOUS
RECIBOS XIRADOS O SEU NOME O TITULAR VIVENDA É O
FILLO

ESTIMAR

2005

253000584276

RODRÍGUEZ LÓPEZ JOSEFA

ANULACIÓN RECIBO EXPEDICIÓN NOVO A MARÍA LIBIA
AMADO FERNÁNDEZ

ESTIMAR

2005

253000583648

RODRÍGUEZ ALONSO MANUELA

ANULACIÓN RECIBO EXPEDICIÓN NOVO A MANUEL
RODRÍGUEZ ALONSO 33.082.196-P

ESTIMAR

2005

253000584496

RODRÍGUEZ VARCARCEL OBDULIA

ALEGA NON EXISTIR VIVENDA

ESTIMAR

2005

253000583110

ROSENDE CASTRO JESUSA

ANULACIÓN DO RECIBO O TITULAR É O FILLO

ESTIMAR

253000584653

SAJURJO AMADO MANUEL JAVIER

VENTA VIVENDA EN XUÑO 204, PRESENTA
ESCRITURA,NON RECLAMOU O RECIBO, PROVIDENCIA
PARALIZADA

ESTIMAR

2005

253000583910

SALGADO CALVO SALOMÉ

VIVENDA VENDIDA EXPEDICIÓN DE RECIBO A MANUEL
RODRÍGUEZ BUELA 33.208.782-W

ESTIMAR

2005

253000585243

SÁNCHEZ DE OCAÑA INSAUSTI

TITULAR CORRECTO ROSA MARÍA FERNÁNDEZ GARCÍA
33.286.512-S EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000584177

SÁNCHEZ LANDEIRA ESTHER

ANULACIÓN RECIBO 2006/8043121

ESTIMAR

2005

253000584152

SÁNCHEZ IGLESIAS MARIA CARMEN
OTILIA

2005

253000585780

SANITARIOS J OTERO SA

DUPLICIDADE RECIBOS MESMA VIVENDA, UNA PAGADA,
PROVIDENCIA PARALIZADA
ANULACIÓN RECIBO E EXPEDICIÓN DE UN NOVO EN
EPÍGRAFE 121100 1214

2005

253000584795

SARRAPIO SARRAPIO CÉSAR

ALEGA NON EXISTIR VIVENDA

ESTIMAR
ESTIMAR

2005
2005

2005

Proposta

ESTIMAR
ESTIMAR

2005

253000584841

SEGADE BOTANA MARÍA

CAMBIO DE TITULAR A VÁZQUEZ SEGADE PURIFICACIÓN
33.208.644-W

2005

253000582524

SEOANE CARRO CARMEN

TITLUAR CORRECTO GABRIEL MONTES SEOANE
44.811.328-Z EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000584614

SOTO FERNÁNDEZ PAZ

DOUS RECIBOS MESMA VIVENDA,UN
PAGADO,PROVIDENCIA PARALIZADA

ESTIMAR

2005

253000584691

SOUTO FERREIRA FRANCISCO JAVIER

TITULAR CORRECTO ENRIQUE CASAL SAAVEDRA
78.781.689-L EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000585696

SUÁREZ PICÓN JOSE LUIS

DOUS RECIBOS DA MESMA ACTIVIDADE, UN ALTA
IAE.ANLACIÓN DUN RECIBO

ESTIMAR

Exercicio

Nº recibo

Apelidos e nome / Razón social

Motivo da reclamación

Proposta

2005

253000586085

TANGARAÑO S.L.

CORRECCIÓN DOMICILIO RECIBO A : URB MIRASOL
PORTAL 3 BAIXO B

ESTIMAR

2005

253000585637
253000585197

TARELA DOBARRO LUIS

TRES RECIBOS MESMA VIVENDA,PAGA UN, ANULACIÓN DE
DOUS

ESTIMAR

2005

253000585218

TARRÍO TARRÍO ANTONIO

CAMBIO DE TITULAR PARA 2006 EULALIA TARRÍO PICÓN

ESTIMAR

2005

253000584547

TORRES PÉREZ MONTSERRAT

ANULACIÓN RECIBO VIVENDA EN CONSTRUCCIÓN

ESTIMAR

2005

253000584291
253000584290

TURNES CARREIRA RAMIRO

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓNS RÚA DA MUÍÑA Nº 36 SAN
LAZARO 15703 SANTIAGO

ESTIMAR

2005

253000585888

UCIEDA SOMOZA EDUARDO

DOMICILIO FISCAL EN SANTIAGO.ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000586069

URBE SANTIAGO S.L.

NON É TITULAR DO INMOBLE GRAVADO

ESTIMAR

253000585928
253000585908
253000585906

VALDÉZ NÚÑEZ S.L.

ESTÁ DADA DE ALTA EN TRES EPÍGRAFES, XIRÁRONSE 5
RECIBOS, SOLICITA ANULACIÓN DOS TRES RESTANTES

ESTIMAR

2005

253000584419

VALIÑO BASCOY MANUEL

TITULAR CORRECTO MOAR MÍGUEZ BERNARDO
33.279.151-Z

ESTIMAR

2005

253000584518

VALLES ROMANO EDUARDO

ANULACIÓN DE RECIBO EXPEDICIÓN NOVO A LOTARIO
VALLES CASTELAIN 33.280.448-T

ESTIMAR

2005

253000584518

VALLÉS ROMANO EDUARDO

TITULAR CORRECTO LOTARIO VALLÉS CASTELAIN
33.280.448-T EXPEDICÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000584569

VARELA OTERO CARMEN

CAMBIAR TITULAR PARA 2006 A NOME DE JOSE ANTONIO
CORRAL SOUSA 34.557.622-F

ESTIMAR

2005

253000584529

VARELA FERREIRO VICENTE

DOMICILIO CORRECTO EDIFICIO AS CAMELIAS 2º C
CACHEIRAS CORRECCIÓN DOMICILIO

ESTIMAR

2005

253000584570

VÁZQUEZ MOURIÑO MANUEL

TITULAR CORRECTO RODRÍGUEZ ALBARIÑO JACOBO
32.668.956-D EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000584757

VÁZQUEZ FRAGA MANUEL

NON É TIUTLAR DA VIVENDA GRAVADA DENDE
28/03/2005.XIRAR RECIBO NOVO 2006 A JUANCARLOS
CEPEDA RODRÍGUEZ

ESTIMAR

2005

BAIXA DE SEIS RECIBOSE EXPEDILOS A:

2005

253000584787
253000584798
253000584789
253000584797
253000584784
253000584780

RAFAEL GARCÍA BODAÑO PEREIRA 33.274.592-D PORTAL
1 1ºB
VECTORPLUS S.L.

JOSEFA FERNÁNDEZ VIDAL 33.264.909-D ÁTICO C

ESTIMAR

MARÍA NEREA LÓPEZ PENAS 76.860.843-H PORTAL 1 1ºC
JACOBO GONZÁLEZ NOGUEIRA 44.814.299-H BAIXO B
FERNANDO ANDRADE FERNÁNDEZ 44.806.040-Q PORTAL 1
1ºA
JOSE MANUEL MÉNDEZ TAJES 76.366.546-Z PORTAL 1
BAIXO A

2005

253000583462

VEIGA CAMPOS MERCEDES

RECIBO DUPLICADO ANULACIÓN DE UN DELES

ESTIMAR

2005

253000584917

VIDAL HERRADOR MARÍA DEL MAR

ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000584997

VIEIRO BARRAL ANTONIO

DOMICILIO CORRECTO RUA DO PENEDO Nº 1 2º D
15706SANTIAGO

ESTIMAR

ANULACIÓN DE RECIBOS XIRADOS A NOME DE VILARES
LUGO, TIULARES NOVOS:

2005

253000584998
253000584996
253000584994
253000585002

MANUEL RODEIRO RODRÍGUEZ 09.389.928-U
ESTIMAR

VILARES LUGO S.L.
ENRIQUE MORALES FERRO 44.087.840-Z
ANTONIO RAMIRO AVELLEIRO CUSIDO 52.471.758-H
ENRIQUE PAUL PÉREZ PEÑA 33.295.759-Q

2005

253000585148

VILLAR RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN

CAMBIO DE TITULAR PARA 2006 A MARÍA DOLORES
CARRIL REGUEIRO 44.806.307-F

ESTIMAR

2005

253000585092

VIQUEIRA VILARES AUSTRIA MARÍA

ANULACIÓN RECIBO EXPEDICIÓN NOVO A HERMINDA
VIQUEIRA VILARES 33.069.548-X

ESTIMAR

2005

253000585084

VIQUEIRA COBAS SUSANA

XIRANSE DOUS RECIBOS Á MESMA VIVENDA,
PROVIDENCIA PARALIZADA

ESTIMAR

Exercicio

Nº recibo

Apelidos e nome / Razón social

Motivo da reclamación

2005

253000585712

ZONA ATLÁNTICA S.L.

DOMICILIO SOCIAL EN OROSO.ANULACIÓN RECIBO

ESTIMAR

2005

253000585162

ZUMALAVE ZUMALAVE ROGELIO

TITULAR CORRECTO ROSALÍA ZUMALAVE CASAL
EXPEDICIÓN RECIBO NOVO

ESTIMAR

2005

253000585880

ALQUILERES Y SVS EDUCATIVOS S.L.

VARIAS ACTIVIDADES NO MESMO LOCAL

DESESTIMAR

2005

253000585819

AMBOAGE SEIJO JOSEFA MARÍA

NON EXISTE VIVENDA, SÓ XERIÁTRICO

DESESTIMAR

2005

253000585891

BALSEIRO GONZÁLEZ MANUEL

BAIXA ACTIVIDADE PROFESIONAL EN 2005

DESESTIMAR

2005

253000579189

BERNAL LÓPEZ DIEGO

A VIVENDA FOI EXPROPIADA EN OUTUBRO DE 2005

DESESTIMAR

2005

253000585872

BUSTELO BARBAZÁN AVELINO

VARIAS ACTIVIDADES NO MESMO LOCAL

DESESTIMAR

2005

253000579305

CACHARÓN TRASMONTE SANTIAGO

NO É TITULAR DO INMOBLE GRAVADO , ALTA NO IAE 2005
NESE DOMICILIO

DESESTIMAR

CALVELO ORTEGA JOSE MANUEL

RECICLA RESIDOUS ORGÁNICOS

DESESTIMAR

CALVELO ORTEGA JOSE MANUEL

SOLICITA BONIFICACIÓN NA COTA, A OF NON A
CONTEMPLA

DESESTIMAR

CASAL PÉREZ MANUEL

DUPLICIDADE RECIBO

DESESTIMAR

CASTRO IGLESIAS MARÍA DEL CARMEN

BAIXA IAE XULLO 2005

DESESTIMAR

CENTRO RETO

SER ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

DESESTIMAR

2005
2005

253000XXXXX

2005
2005

253000586128

2005

Proposta

2005

253000586013

CENTRO DE JARDIMERÍA OS TILOS

CONSIDERA ERRÓNEO O EPÍGRAFE APLICADO

DESESTIMAR

2005

253000586202

CENTRO RESIDENCIAL O CASTRO

NON É HOSPITAL

DESESTIMAR

2005

253000580121

CHORÉN ONS MARÍA DE LOS ÁNGELES

XÍRASE RECIBO POR VIVENDA QUE NON LLE PERTENCE

DESESTIMAR

2005

253000580230
253000580226
253000580222
253000580214
253000580211
253000580232
253000580234
253000580236
253000580238

COELLO GARCÍA MANUEL

BAIXA NA TIRULARIDADE EN 2006

DESESTIMAR

2005

253000585647

DAVILA AGULLA ENRIQUE

DUPLICIDADE RECIBO

DESESTIMAR

2005

253000585423

DE ANTA RODRÍGUEZ FRANCISCO

DOUS RECIBOS POR VIVENDA E DESPACHO PRFESIONAL

DESESTIMAR

2005

253000580159

DÍAZ ABRAIRA CARLOS

NON É TITULAR DO INMOBLE GRAVADO

DESESTIMAR

2005

253000585478

DURO REGO JOSE CARLOS

NO MESMO LOCAL EXISTEN VARIAS EMPRESAS

DESESTIMAR

2005

O DOMICILIO CORRESPONDENTE Ó DOMICILIO FISCAL FOI
PAGADO , SOLICITA ANULACIÓN E DEVOLUCIÓN DO
IMPORTE, NON PROCEDE SEGUNDO OF
RECIBO XIRADO POR ACTIVIDADE QUE NON XENERA
BASURA

253000585936

EDÁN XESTIÓN SL

2005

253000586005

FERNÁNDEZ NOGUEIRAS EMRIQUE

2005

253000585649

FERNÁNEZ SEOANE JOSE MANUEL

DOMICILIO FISCAL NA VIVENDA

DESESTIMAR

2005

253000585606

FIGUEIRAS VIGO MARÍA DOLORES

CESE ACTIVIDADE 2006

DESESTIMAR

2005

253000586089

FORPI INGENIERÍA S.L.

DOUS RECIBOS MESMA EMPRESA

DESESTIMAR

2005

253000585797

GAGO HIERRROS Y METALES

A EMPRESA GRAVADA ÚNICAMENTE PRODUCE RESIDUOS
METÁLICOS QUE RECICLA

DESESTIMAR

2005

DESESTIMAR
DESESTIMAR

GARCÍA FRAGUELA JUAN JOSÉ

DUPLICIDADE RECIBO

DESESTIMAR

2005

253000586203

GERIATRICOS DE GALICIA S.L.

NO É HOSPITAL

DESESTIMAR

2005

253000586201

GERIOLVEIRA S.L.

NON É HOSPITAL

DESESTIMAR

2005

253000585467

GÓMEZ UZAL JULIO

CONSIDERA ERRÓNEO O EPÍGRAFE APLICADO

DESESTIMAR

GÓMEZ FURELOS AMELIA ALCIRA

VARIAS ACTVIDADES NO MESMO LOCAL

DESESTIMAR

2005
2005

253000581062

GONZÁLEZ FUENTES MANUEL ÁNGEL

2005

253000581113

GONZÁLEZ LÓPEZ DE TURISO DANIEL

O DOMICILO FISCAL COINCIDE CAVIVENDA

DESESTIMAR

2005

253000585622

GRANDOLA NOVA EDICIÓNS E
PRODUCCIÓNS AUDIOVISUAIS

A VIVENDA GRAVADA É TAMÉN DOMICILIO SOCIAL

DESESTIMAR

2005

DESESTIMAR

GUDE GONZÁLEZ PURIFICACIÓN

VIVENDA EN RUINA

DESESTIMAR

2005

253000586081

IBISA TELEVISIÓN

CAMBIO DE DOMICILIO A AMES

DESESTIMAR

2005

253000581652

INVERSORA PROCELAS S.L.

DUAS EMPRESAS NO MESMO DOMICILIO FISCAL

DESESTIMAR

2005

253000585767

JESMAR REPOSTERÍA

DOUS RECIBOS MESMA INDUSTRIA

DESESTIMAR

2005

253000586079

JESÚS DE LA IGLESIAS FERNÁNDEZ S.L.

DOMICILIO FISCAL NA VIVENDA

DESESTIMAR

2005

253000585283

LA PLAZA PESCADOS Y FRUTAS

BAIXA ACTIVIDADE EMPRESARIAL 2005

DESESTIMAR

LLANES IGLESIAS FLORINDA

NOVA TITULARIDADE DA VIVENDA DENDE 19/09/2005.
XIRAR RECIBO 2006 A JOSE CARLOS RIAL CARNOTA

DESESTIMAR

2005
2005

253000585967

MAQUINARIA CASALONGA

CAMBIO DOMICILIO A AMES

DESESTIMAR

2005

253000581466

MARÍA JOSÉ PANIAGUA MATEOS

NOVA TITULARIDAE VIVENDA GRAVADA O 17/11/2005
ACTUALIZAR NO 2006 A EMÉRITA IGLESIAS PONTE

DESESTIMAR

2005

253000582843

MARTÍNEZ MUNÍN FRANCISCO

DOUS RECIBOS POR VIVENDA E DESPACHOPROFESIONAL

DESESTIMAR

2005

253000585791

MONTES MONTES PRUDENCIA

DOUS ACTIVIDADES NO MESMO DOMICILIO

DESESTIMAR

Exercicio

Nº recibo

Apelidos e nome / Razón social

Motivo da reclamación

Proposta

2005

253000586193

MULTICENTRO DANIEL PERNAS

TEN CONTRATO PRIVADO DE RECOLLIDA DE BASURAS

DESESTIMAR

2005

253000582255

NOGUEIRA SÁNCHEZ MARÍA JOSÉ

O DOMICILIO FISCAL COINCIDE CA VIVENDA

DESESTIMAR

2005

253000585667

PAGE GONZÁLEZ ALBERTO

DUPLICIDADE RECIBO

DESESTIMAR

2005

253000583387

PATIÑO MALLÓN RAMÓN

NON EXISTE VIVENDA , SÓ XERIÁTRICO

DESESTIMAR

2005

253000583186

PENA PARAMA MARÍA MERCEDES

NON É TITULAR DO INOMBLE GRAVADO

DESESTIMAR

2005

253000586065

PENEIREIRO S.C.

DUPLICIDADE RECIBO

DESESTIMAR

253000585877

PEREIRO CORNES FRANCISCO JAVIER E
OUTROS

DADO DE BAIXA NA ACTIVIDADE O 30/06/2005, SOLICITA A
REDUCCIÓN PROPORCIONAL DA COTA, NON PROCEDE
SEGUNDO OF

DESESTIMAR

2005

253000585645

QUIÑOY QUINTÁNS JUAN JOSÉ

NON EXERCE ACTIVIDADE NESE DOMICILIO

DESESTIMAR

2005

253000585449

RIAL CONDE MARÍA JOSEFA

DOUS RECIBOS MESMO LOCAL

DESESTIMAR

2005

253000583738

RODR´ÍGUEZ BEIRO JOSE

NON É TITULARIDADE DE VIVENDA SEGÚN SENTENCIA

DESESTIMAR

2005

253000585654

ROMERO SILVA CARMEN MARÍA

ESTÁ DADO DE BAIXA NO IAE DENDE ABRIL 2005

DESESTIMAR

ROZAS CAEIRO MERCEDES

O DOMICILIO FISCAL COINCIDE CAVIVENDA

DESESTIMAR

SALGADO GARCÍA MANUEL

NO É TITULAR DO INMOBLE

DESESTIMAR

2005

2005
2005

253000586063

NOVA TITULAR VIVENDA GRAVADA DENDE 11/02/2005 .
XIRAR RECIBO 2006 A MARÍA TERRESA VARELA VÁZQUEZ
NON ´ÑE TITULAR DA VIVENDA GRAVADA .XIRAR RECIBO
NOVO A ELIGIO BLANCO MARTÍNEZ

2005

SANGIAO CARBALLO RAMIRO

DESESTIMAR

2005

SANMARTÍN PÉREZ MARÍA LUISA

2005

UNIÓN CRISTALERA PORTAGLAS

DOUS RECIBOS MESMA ACTIVIDADE

DESESTIMAR

DESESTIMAR

2005

253000584433

VALES FUENTES JOSÉ

LOCAL DESTINAO A ACTIVIDADE XÍRANSE DOUS RCIBOS

DESESTIMAR

2005

253000584800

VAZQUEZ IGLESIAS JOSE ANTONIO

BAIXA TITULARIDADE 2005

DESESTIMAR

2005

253000585973

VILAR FERNÁNDEZ PALOMA

O DOMICILIO FISCAL COINCIDE COA VIVENDA

DESESTIMAR

2º) Visto que algunhas reclamacións están motivadas por causas de interese social, a Xunta de
Goberno Local acorda promover unha modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa, a
fin de establecer bonificacións por razón de interese social.
6º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
Dase conta da Resolución da Alcaldía número 87/06. A Xunta de Goberno Local queda
enterada.
-. FORA DA ORDE DO DÍA.
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos seis membros que legalmente compoñen a Xunta de Goberno Local,
acordouse a inclusión dos seguintes asuntos na orde do día:
1º) SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN Á CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE.
Vista a orde da Consellería de Cultura e Deporte de 2 de maio de 2006 pola que se establecen
as bases reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a realización de obras de
construcción, mellora, acondicionamento e reforma de instalacións deportivas, publicada no
Diario Oficial de Galicia nº 91 de 12 de maio de 2006, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1) Solicitar unha axuda de 70.639,85 euros, equivalente ó 80% do orzamento do
proxecto das obras de “Construcción vestiarios pavillón polideportivo da Ramallosa”,
redactado polo arquitecto municipal, cun importe de 88.299,81 euros, ó abeiro da orde da
Consellería de Cultura e Deporte de 2 de maio de 2006.
2) Aceptar as condicións de finanzamento e demais requisitos establecidos na
mencionada orde.

2º) ALUGUER DE EQUIPOS PARA DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO
EQUAL-COMPOSTELA SOCIAL.Vista a proposta do servizo municipal de emprego para proceder ó equipamento informático do
docente e da titora para a realización das actividades incluídas no programa EQUAL
Compostela Social, e tendo en conta que o finanzamento está afectado á modalidade de
aluguer, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda proceder ó aluguer do seguinte
equipamento:
- Un ordenador portátil, equipado con rato adicional e cargador de baterías.
- Un proxector de conexión ó ordenador.
- Unha pantalla de proxección.
- Unha CPU adicional de sobremesa.
O contrato terá unha vixencia de nove meses, dende o 1 de xullo de 2006 a 31 de
marzo de 2007, e un prezo de 450,08 euros/mes, o que fai un total de 4.050,72 euros, polo que
ten a consideración de contrato menor, segundo o establecido no Texto Refundido da Lei de
Contratos das Administracións Públicas, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16
de xuño. O contrato formalizarase coa empresa CIBERTEO, S.L., CIF B15717259.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as quince horas e corenta minutos, de todo o que como Secretario acctal. certifico, de
orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da
Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace.
O Alcalde
O Secretario acctal.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez

Asdo. Luis Nieto Lago.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 23 DE XUÑO DE 2006.
Na Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 13 horas do día 23 de xuño
de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a
sesión extraordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez.
Non asisten: D. Manuel R. Cajaraville Campos e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO
24.04.2006 E 11.05.2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda aprobalos sen ningunha rectificación.
2º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
2.1. Visto o escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, Portavoz do Grupo Municipal
Socialista do Concello, de data 2 de xuño de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm.
5488, do 14.06.2006, no que solicita acceso á documentación oficial existente sobre o asunto:
Curriculums ( académico, experiencia laboral, publicacións, participación en actividades
relacionadas co obxecto da convocatoria, etc) de todos os aspirantes ás prazas de Psicólogo/a e
Avogado para o Centro de Información á Muller de Teo.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Denegar a solicitude do interesado polo motivo de que nestes intres aínda se está coa
realización do proceso de selección, informando ó interesado que cando remate o
procedemento poderá solicitar o acceso a esa documentación.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.2. Visto o escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, Portavoz do Grupo Municipal
Socialista do Concello, de data 2 de xuño de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm.
5212, do 02.06.2006, no que solicita ter acceso á documentación existente sobre estes asuntos:
Expediente completo sobre solicitude de creación e posta en marcha do Centro de Información
á Muller ó abeiro do Decreto 182/2004, do 22 de xullo, polo que se regulan os centros de
información ás mulleres e se establecen os requisitos para o seu recoñecemento e
funcionamento (DOG 150, do 4.08.2004). Data da súa creación, actividades realizadas,

recursos materiais ofertados e recursos humanos (con nome e apelidos e función) existentes
desde a súa posta en funcionamento.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Acceder ó solicitado, informando ó interesado que poderá examinar o expediente de
acreditación do centro de información á muller do Concello o venres día 7 de xullo de 2006, a
partir das 12 horas, no Departamento de Servizos Sociais, e baixo a vixiancia dunha
traballadora social do Concello.
2º) Dar conta deste acordo ó Departamento de Servizos Sociais.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. Benedicto Carrillo González, DNI:
33.202.849, para o pago de alimentos, con cargo á partida 313.48000 do vixente orzamento
onde existe crédito segundo o informe de Intervención do 22.06.2006, durante un periodo de
tres meses, por un importe máximo de 240 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello.
Excepcionalmente, en casos de necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha
especial circunstancia da situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser
xustificado no informe-proposta da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda
concedida será xustificado mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social,
ou técnico competente sobre o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a
inexistencia de xustificación documental na forma xeral antedita.
As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na adquisición directa de bens e servizos
polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na directa prestación coa actividade, servizo,
axuda ou reparación de que se trate por parte de persoal municipal ou baixo a dependencia ou
responsabilidade desta entidade.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.4. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª. Esther Carril Portas, DNI: 76.870.319-H,
para o pago do campamento para as súas fillas, con cargo á partida 313.48000 do vixente
orzamento onde existe crédito segundo o informe de Intervención do 12.06.2006, por un
importe de: 323 euros, correspondentes ó custo total das matrículas nos campamentos de verán
2006 que organiza este Concello, segundo o informe do Departamento de Servizos Sociais.

2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello.
Excepcionalmente, en casos de necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha
especial circunstancia da situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser
xustificado no informe-proposta da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda
concedida será xustificado mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social,
ou técnico competente sobre o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a
inexistencia de xustificación documental na forma xeral antedita.
As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na adquisición directa de bens e servizos
polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na directa prestación coa actividade, servizo,
axuda ou reparación de que se trate por parte de persoal municipal ou baixo a dependencia ou
responsabilidade desta entidade.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.5. Visto o escrito asinado por D. José Miguel Caldelas García, DNI:45.870.062-N, de data
29.12.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 810, de data 06.02.2006, no que en
resumo expón que sufriu danos no seu vehículo marca Audi A4 con matrícula C-8454-CF, por
mor dun bache na estrada que vai do lugar de Luou con dirección a Rarís, e reclama o pago dos
danos, que segundo a documentación que adxunta de Neumáticos Pontevea S.L.( factura CR
501494, de data 29.12.2005, por importe de:22,01 euros; factura de Virxe da Barca S.L. Núm.
29774, do 27.12.2005, por importe de:50 euros, e Presuposto núm.17, de data 29.12. 2005 de
Autos Rosalia S.L. por importe de:162,45 euros), ascenden á cantidade total de: 234,46 euros.
Visto o atestado instruido por accidente de circulación con resultado de danos materiais do
Destacamento de Santiago da Agrupación de Tráfico da Garda Civil, sobre accidente ocurrido
ás 21 horas do día 03.12.2005 obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar ó interesado o importe dos gastos ocasionados polo importe de:234,46 euros,
debendo o interesado presentar no Concello no prazo de dez días hábiles contados a partir da
recepción da notificación deste acordo a factura correspondente ó Presuposto núm.17. de data
29.12.2005 de Autos Rosalia S.L. por importe de:162,45 euros.
No caso de non presentar a mencionada factura dentro do prazo o importe a pagar verase
minorado nesa cantidade.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) Pasar o expediente a Intervención para que previa xustificación polo interesado se proceda ó
pagamento.

2.6. Vistos os escritos asinados por Dª. Sara Fernández Iglesias, con rexistro de entrada no
Concello núm. 3382, do 22.03.2006 e de Seguros Bilbao de data 24.03.2006, con rexistro de
entrada no Concello núm. 3526, do 30.03.2006, referentes ambos ó accidente sufrido por Dª.
Sara Fernández Iglesias co seu vehículo marca Renault Megane con matrícula 3184-DKS o día
05.02.2006 circulando polo lugar de Texexe como consecuencia dun bache.
Visto o informe da Policía Local de data 29.05.2006, con rexistro de saída núm.142, do
30.05.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 5158, do 31.05.2006, no que se sinala:
Despois de examinada a documentación aportada por Seguros Bilbao e vista a reclamación
efectuada pola asegurada nesa compañía Dª. Sara Fernández Iglesias se informa do seguinte:
No informe pericial aportado pola Compañía de Seguros aparecen dous vehículos distintos co
mesmo número de encargo e con danos en lugares totalmente distintos. A pesar delo no
informe-valoración o importe das reparacións se cargan a un único vehículo en concreto ó
Ranault Megane II matrícula 3184-DKS. Esta anotación aínda que non é importante para o
esclarecemento dos feitos si o é para a valoración final dos danos. No informe estatístico( a
compañía lle chama atestado no punto 5 da reclamación) na parte de comentarios nos indica, a
falta de fotografías do lugar ou un atestado, que o turismo da denunciante se saiu da calzada
(parte da estrada adicada á circulación de vehículos) ó cruzarse con outro vehículo que
circulaba en sentido contrario. Polo exposto desde a Policía se considera que non foi o estado
da calzada a causa determinante dos danos sufridos no vehículo da denunciante.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Rexeitar a reclamación presentada de conformidade co informe da Policía Local do
Concello.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.7. Visto o escrito asinado por Dª Ofelia Sánchez García, como representante da Comunidade
de Propietarios da Urbanización Boa Vila, fases III e IV, con rexistro de entrada número 3608,
de data 04.04.2006, no que expón que na finca colindante existe un arbolado que está moi
inclinado e que corre perigo de caer sobre varios baixos da mencionada comunidade, polo que
solicitan a inspección e apercibimento ó propietario da finca para que proceda ó seu corte.
Visto o informe da Policía Local de data 02.05.2006, con rexistro de saída núm.116, do
02.05.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 4377, do 02.05.2006, no que se informa
que personados no lugar se comproba a existencia de varias árbores que se encontran próximos
ás fases III e IV da Urbanización Boa Vila. Que mantida conversación con varios veciños
informan que hai uns meses dun dos pinos próximos á fase III desprendeuse unha das ramas
causando destrozos nas terrezas máis próximas e que teme que volvan repetirse os feitos. Visto
o informe da Policía Local de data 15.06.2006, con rexistro de saída núm. 157, do 15.06.2006,
con rexistro de entrada no Concello núm. 5509, do 15.06.2006, de ampliación do anterior, no
que se sinala que postos en contacto coa empresa Inmobiliaria del Noroeste S.L. con domicilio
en R/ Hórreo 37, entrepalnata A-Santiago, nesta empresa nos confirman que a propiedade
obxecto do informe é súa. Se lles informa da situación das árbores comprometéndose a persoa
que nos atende (D. Luis García Cutrín) a cortalos o antes posible.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Comunicar á interesada o contido do informe da Policía Local para o seu coñecemento e
efectos.
2º) Notificar este acordo á interesada.
2.8. Visto o escrito asinado por Dª. María del Carmen Vázquez Vaamonde, en calidade de
Presidenta da Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, con CIF:G-15528813, de data
30.05.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 5447, do 12.06.2006, no que en resumo
expón que tendo en conta que hai un número considerable de persoas residentes neste Concello
que pertencen á asociación e reciben servizos da mesma, solicitan unha axuda económica para
seguir co noso labor.
Pola Alcaldía proponse verbalmente conceder unha subvención por importe de 600 euros en
base ó disposto no art. 6.2.1 do Regulamento de concesión de axudas e subvencións
municipais. A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder á Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple unha subvención por importe
de: 600 (seiscentos) euros, con cargo á partida: 313.48000 do vixente orzamento, co seguinte
obxecto: Continuación da realización de actividades e prestación de servizos propios da
Asociación a persoas residentes neste Concello durante o ano 2006. Importe da subvención
concedida: 600 euros. Orzamento subvencionado que se ha xustificar para o cobramento da
subvención:600 euros.
2º) Que se notifique este acordo ó beneficiario da subvención para os efectos de que con
anterioridade ó 31 de decembro de 2006, presente a documentación xustificativa da subvención
concedida ó abeiro das seguintes normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.
1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar actividades de calquera natureza
que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou recibos, e os
gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En ámbolos dous casos
poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza
que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas.
3) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a realización
das actividades para a que foi concedida.
4) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito inexcusable
que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida a
mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de dominio
público municipal.

5) Á vista da documentación xustificativa presentada, e estimada pola Alcaldía o cumprimento
das actividades subvencionadas procederase ó pagamento. No caso de que a subvención
municipal en concorrencia con outras concedidas por outras administracións públicas ou por
calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou por entidades privadas supere o 100%
do presuposto da actividade correspondente, a Alcaldía minorará o importe ata chegar ó
máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.
O aboamento da subvención ou axuda farase efectivo por medio de ingreso na conta bancaria
da entidade solicitante, que aportará certificación da súa entidade financeira na documentación
de xustificación.
6) Vencidos os prazos para a xustificación das actividades, sen que o beneficiario da
subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade que motivou o seu outorgamento,
perderá o seu dereito a esixila e a Alcaldía procederá a anular o correspondente compromiso,
notificándollelo ós interesados.
7.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello de
Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente Código
penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.
3º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
CONSTRUCIÓN VESTIARIOS PAVILLÓN DA RAMALLOSA.
Dada conta do expediente para a contratación das obras de: Construción vestiarios Pavillón da
Ramallosa, segundo memoria valorada redactada polo arquitecto municipal D. Ignacio Soto
González, de data maio de 2006, cun presuposto de execución por contrata de: 28.000 euros,
ive incluido, subvencionada parcialmente pola Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da
convocatoria de subvencións a concellos para infraestructura e equipamento deportivo segundo
a convocatoria publicada no BOP 185, do 13.08.2005, correspondente ó exercicio de 2005, e
vistos os informes de Secretaría e Intervención, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar a memoria valorada da obra referenciada.
2º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación da obra polo
sistema de procedemento negociado por mor da contía, consonte co disposto no art.141. g. do
RDL 2/2000, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións
públicas e no art. 88.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
realizando a licitación mediante a consulta alomenos a tres empresas capacitadas por parte da
Alcaldía.
3º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas polo sistema de procedemento negociado
obrantes no expediente, sinalando que non actuará a Mesa de Contratación por ser nos
procedementos negociados potestativa a súa intervención.
4º) Autorizar o gasto con cargo á partida do presuposto do Concello de 2006: 452.63200.
5º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación do contrato.

4º) EXPEDIENTE REFERENTE A CAMIÑO EN SANTA EUFEMIA DE OZA.
Dada conta do expediente tramitado en virtude de escritos presentados por 122 veciños de Oza,
todos co mesmo contido, de datas 30 de outubro de 2005, con rexistros de entrada do
31.12.2005, no que expoñen que tendo coñecemento da existencia dun camiño chamado da
Carballeira da Torreira, que une Cepeda e o contorno protexido do Santuario de Santa Eufemia
de Oza, que discurre polo lindeiro norte da propiedade que D. Jesús López Guerra ten na zona e
que, na actualidade, encóntrase pechado a todo paso polo mesmo, solicitan que polo Concello
se adopten as medidas precisas e necesarias para a apertura ó uso público do referido camiño
veciñal.
Visto o informe da Policía local de data 20.01.2006, con rexistro de saída núm. 22, do
25.01.2006, que transcrito di: A Policía Local informa con relación ó camiño no campo da festa
de Oza, que se falou con varios veciños e nos comunican que ese camiño leva pechado uns
trinta anos, que despois de vir a concentración parcelaria dous veciños pecharon o camiño,
identifican a esos veciños como D. Emilio Mella García con DNI:15873092-X e o Dr. Mariño
con DNI:33017820 que actualmente vive en Santiago e nos comunican asi mesmo que este
último vendeu a súa propiedade aproximadamente no ano 2000 a D. Jesús López Guerra con
DNI:34236879 dono actual da finca. Se fala con D. Jesús López e nos confirma que
efectivamente el comprou esa propiedade no 2000 e polo tanto non ten nada que ver. Nos
personamos no bar que rexenta a esposa de D. Emilio Mella García e falamos con ela que nos
informa de que o peche o levou a cabo o Dr. Mariño e que o seu marido limitouse a poñer un
portal. Se adxuntan fotografías.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal de data 19 de maio de 2006, que transcrito di:
Que en base ós datos técnicos que existen neste departamento, parece que o camiño que se
indica, ten un tramo dentro da zona que foi concentrada e o resto do mesmo atravesa unha zona
excluída deste proceso, polo que non existen datos sobre a súa titularidade. Por carecer de
medios técnicos, entendo que se debe encargar a empresa topográfica especializada un
lavantamento topográfico do camiño, grafiando as características do mesmo e das obras que
poideran estar sobre o trazado que figura nos planos existentes, situando todos os puntos fixos
que figuren nos planos e a súa concordancia coa situación real das fincas actuais. Asi mesmo,
deberiase solicitar da Consellería de Agricultura, informe sobre o plano de bases definitivas da
zona, para poder definir os datos do camiño que se indica.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Encargar a empresa topográfica especializada un lavantamento topográfico do camiño,
grafiando as características do mesmo e das obras que poideran estar sobre o trazado que figura
nos planos existentes, situando todos os puntos fixos que figuren nos planos e a súa
concordancia coa situación real das fincas actuais.
2º) Solicitar da Consellería do Medio Rural informe sobre o plano de bases definitivas da zona,
para poder definir os datos do camiño que se indica.
5º) CORRESPONDENCIA OFICIAL.
Dada conta da seguinte correspondencia oficial:
-. Escrito da Excmª. Deputación da Coruña de data 31 de marzo de 2006, con rexistro de
entrada no Concello núm.4297, do 28.04.2006, no que se solicita que se remita informe técnico
e xurídico da adecuación urbanística do proxecto: Ampliación de plataforma e mellora de

trazado da C.P. 8202 Galanas a Cacheiras, PK 0+000 ó PK 4+490 (Teo). A Xunta de Goberno
Local toma coñecemento.
-. Escrito da Excmª. Deputación da Coruña de data 31 de marzo de 2006, con rexistro de
entrada no Concello núm.4298, do 28.04.2006, no que se solicita que se remita informe técnico
e xurídico da adecuación urbanística do proxecto: Ampliación e mellora do trazado da C.P.
0205 do PK 7,850 ó PK 11,200 de Bertamiráns á Ramallosa (Teo). A Xunta de Goberno Local
toma coñecemento.
-. Escrito da Xefatura Provincial de Correos e Telégrafos, de data 6 de xuño de 2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 5451, do 12.06.2006, referente á aparición de grietas nas
paredes do edificio e no techo do actual local no que prestan servizos na Ramallosa.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda encargar ó arquitecto do Concello un informe sobre o risco real
que supón o estado do local en cuestión.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as trece horas e cincuenta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de
orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da
Lei 7/85, do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 3 DE XULLO DE 2006.
Na Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 13,30 horas (con retraso), do
día 3 de xullo de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido
relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto
de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, D. Manuel R. Cajaraville Campos, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
1.1. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª. Mª Carmen López Salgueiro, DNI:
33.284.642-P, para o pago do campamento municipal de verán da súa filla, con cargo á partida
313.480.00 do vixente orzamento onde existe crédito segundo o informe de Intervención do
30.06.2006, por un importe de 95 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da
situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser xustificado no informe-proposta
da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda concedida será xustificado
mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social, ou técnico competente sobre
o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación
documental na forma xeral antedita. As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na
adquisición directa de bens e servizos polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na
directa prestación coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que se trate por parte de
persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.2. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Concederlle a axuda no fogar a D. Antonio Tacón Gómez, D.N.I. nº: 32.362.487S, debendo
aportar o solicitante a cantidade de 22,62 euros/mes para o citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.3. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a D. Valentín González Rodríguez, D.N.I. nº: 34.406.838B,
debendo aportar o solicitante a cantidade de 15,08 euros/mes para o citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.4. Visto o escrito asinado por D. Rafael Sisto Edreira, Concelleiro do Grupo Municipal do
BNG, de data 28.06.2006, con rexistro de entrada 5.798, de data 29.06.06, no que expón que se
instalou unha antena rexistradora para medicións eólicas no lugar de Loureiro da parroquia de
Luou, na paraxe coñecida como Pena do Ledo, e que segundo as súas informacións non conta
coa preceptiva licenza, polo que solicita que se comprobe con urxencia se existe a dita
autorización, e de non existir esta, que se abra o oportuno expediente de reposición da
legalidade, e se poñan os medios necesarios para determinar a responsabilidade dos feitos.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Remitir copia do escrito á Policía Local e arquitecto municipal para que realicen un informe
sobre a situación desta instalación.
2º) APROBACIÓN DE MEMORIAS VALORADAS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aprobar as seguintes memorias valoradas:
-. Memoria valorada da obra: Drenaxe en Parque Montouto, realizada polo arquitecto técnico
municipal, de data 30 de maio de 2006, cun presuposto de execución por contrata de: 3.884,84
euros, ive incluido.
-. Memoria valorada da obra: Canalización auga en Vilanova, realizada polo arquitecto técnico
municipal, de data 30 de maio de 2006, cun presuposto de execución por contrata de: 29.939,67
euros, ive incluido.
2º) Autorizar os gastos con cargo á partida:441.62300 do vixente presuposto.
3º) Contratar as obras polo sistema de contrato menor facultando á Alcaldía para os demais
trámites necesarios para a execución deste acordo.
3º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
Dada conta das resolucións da Alcaldía que se transcriben de seguido a Xunta de Goberno
Local queda enterada.

“”Res119/06.
Visto o escrito asinado por D. Manuel Sandes Boquete, con D.N.I. 33.069.858K, de data
16.06.2006, con rexistro de entrada no concello número 5.539 de data 16.06.06, no que expón
que o vindeiro día dezaoito de xuño teñen previsto organizar a IV Feira de Cans en Lampai,
polo que solicitan unha axuda económica de 450 euros para xestionar permisos da Consellería
e para a compra de trofeos.
Visto o artigo 6.2.1 do Regulamento para a concesión de axudas e subvencións municipais.
Visto o disposto na base 37ª das de execución do vixente orzamento municipal, e visto o
informe de Intervención de 16.06.2006, de existencia de crédito adecuado e suficiente, resolvo:
1º) Conceder a D. Manuel Sandes Boquete unha axuda económica por importe de 450 euros,
con cargo á partida do vixente presuposto: 451/489.00, aprobando o pagamento co carácter de
“a xustificar”. A estes efectos os fondos situaranse a disposición da persoa autorizada, en conta
corrente bancaria aberta ó efecto, ou ben entregándose en efectivo ó perceptor.
2º) Que se notifique esta resolución ó beneficiario da subvención para os efectos de que no
prazo de tres meses, a contar desde a expedición da orde de pago a xustificar, presente a
documentación xustificativa da subvención concedida ó abeiro das seguintes normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.
1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar actividades de calquera natureza
que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou recibos, e os
gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En ámbolos dous casos
poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza
que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas.
3) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a realización
das actividades para a que foi concedida.
4) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito inexcusable
que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida a
mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de dominio
público municipal.
5) Os perceptores de fondos “ a xustificar” deberán render ante a Intervención Municipal conta
xustificativa de ditos gastos, acompañando facturas e demais xustificantes de gasto. A citada
conta, xunto co informe do Interventor sometaranse á aprobación do ordenador de pagos. No
caso de que a subvención municipal en concorrencia con outras concedidas por outras
administracións públicas ou por calquera dos seus organismos entes ou sociedades, ou por
entidades privadas supere o 100% do presuposto da actividade correspondente, a Alcaldía
minorará o importe ata chegar ó máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.
6) De non renderse a conta no prazo de tres meses procederase a instruir expediente de alcance
contra o perceptor de ditos fondos, de conformidade co disposto ó efecto na Lei xeral
orzamentaria.

7.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello de
Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente Código
penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.
3º) Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que
celebre. Teo, 20 de xuño de 2006.””
“”Res131/06.
Vistas as instancias presentadas para formar parte da brigada de extinción de incendios correspondente
á campaña 2006, ó abeiro da convocatoria publicada no diario El Correo Gallego con data 22 de xuño
de 2006, RESOLVO:
1º) Aproba-la lista de admitidos e excluídos, indicando, no seu caso, a causa de exclusión.
2º) Expoñer esta lista, segundo o establecido nas bases, no taboleiro de anuncios da Corporación por un
prazo de cinco días, durante o cal poderanse formular as alegacións que os interesados consideren
oportunas.
Admitidos
Domínguez Dubra, José (*)
Giadáns Aldrey, Alfonso
Jordán Ferré, Ramón Aladino
Maceira Martínez, José Carlos
Aldrey Vieites, Juan Manuel
Gómez Piñeiro, Alberto
Maneiro Nogueira, Alejandro
Martín Fernández, Guillermo
Méndez Buján, Alejandro
Milmanda García, Manuel
Pazos Rodríguez, Alexandro
Pérez Cao, Manuel
Quinteiro Calvelo, Manuel
Reiriz Rozados, Paula
Rivas Castro, José Manuel
(*)

Excluídos
Rivera Armán, Elías
Seoane Barros, Emilio

Causa de
exclusión
1
1

Presenta solicitudes para conductor e para encargado.

Causas exclusión:
1 - Non presentar Certificado Médico
No prazo de exposición os excluídos poderán presentar o certificado médico oficial para poder optar ós
postos de traballo.
3º) A Comisión de valoración reunirase o día 11 de xullo de 2006, ás 10,30 horas, na Casa do Concello
de Teo, para proceder á avaliación de méritos. A Comisión fixará a data e hora de comparecencia dos
aspirantes para a realización da entrevista persoal.
4º) Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que celebre.
Teo,30 de xuño de 2006””.

4º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN.
Dada conta do escrito da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, de data 26 de xuño de
2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 5793, do 29.06.2006, polo que se notifica a
concesión dunha subvención por importe de: 6.276 euros para os proxectos presentados, agás
os gastos en bens inventariables e de investimentos, ó abeiro da Orde do 10 de marzo de 2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aceptar a subvención concedida.
5º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen (agás no expediente núm
101/06, no que o Sr. Concelleiro Aller Suárez abstense ó abeiro do disposto no art. 28 da Lei
30/92, do 26 de novembro), acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes respectivos
que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
5.1. A D. ANTONIO SALGADO CORRAL, en representación de GALP ENERGIA ESPAÑA S.A.,
licenza para a instalación dun tanque de G.L.P. aéreo de 4,00 m3 para 5 vivendas da promotora
JESO S.L., en Ramallosa, parroquia de Luci, segundo proxecto técnico redactado por Dª. Pilar
Pardo Pérez.
Expediente núm: 94.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para o expediente núm. MA962A 2006/000561-1, de data
29.05.2006.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 71,35 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 131,35 euros.
5.2. A D. JOSÉ LUIS TORRES IGLESIAS, licenza para construción dun cerramento de 370
metros lineais, na finca nº 1324 “Fracuin”, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 95.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m o eixe da pista pública, situando a súa base
na mesma cota que o pavimento actual.

-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo rústico que soamente se permiten cerramentos vexetais ou con postes e
arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha altura máxima de 1,80 metros.
Cando a parcela en solo rústico estivese edificada, os valos poderán presentar a mesma
disposición que para o solo de núcleos rurais, onde estarán constituidos por unha banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 230,21 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 290,21 euros.
5.3 A Dª. MARÍA PARDO LISTE, licenza para construción dun cerramento de 25 metros lineais,
na finca sita en Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 96.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo rústico que soamente se permiten cerramentos vexetais ou con postes e
arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha altura máxima de 1,80 metros.
Cando a parcela en solo rústico estivese edificada, os valos poderán presentar a mesma
disposición que para o solo de núcleos rurais, onde estarán constituidos por unha banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 15,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 75,56 euros.
5.4 A D. FRANCISCO M. LOIMIL LOUREIRO, licenza para construción dun cerramento de 175
metros lineais, na finca nº 94-2 de Beitureira, parroquia de Lampai.

Expediente núm: 97.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m o eixe da pista pública, situando a súa base
na mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo rústico que soamente se permiten cerramentos vexetais ou con postes e
arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha altura máxima de 1,80 metros.
Cando a parcela en solo rústico estivese edificada, os valos poderán presentar a mesma
disposición que para o solo de núcleos rurais, onde estarán constituidos por unha banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 108,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 168,89 euros.
5.5 A D. JAVIER RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, licenza para construción dun cerramento de 275
metros lineais e rampa de entrada de 6 metros, na finca nº 1532 de Pedreira, parroquia de Calo.
Expediente núm: 98.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m o eixe da pista pública, situando a súa base
na mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo rústico que soamente se permiten cerramentos vexetais ou con postes e
arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha altura máxima de 1,80 metros.
Cando a parcela en solo rústico estivese edificada, os valos poderán presentar a mesma
disposición que para o solo de núcleos rurais, onde estarán constituidos por unha banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 172,62 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 232,62 euros.

5.6. A D. FELISINDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, licenza para construción dun galpón para usos
agrícolas de 25 m2 na finca nº 49, en Cobas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 99.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixo da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40º
-A tipoloxía, volume e materiais empregados serán congruentes co entorno rural, empregando
pedra ou outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
5.7. A D. LINO GUILLERMO PAMPIN CAO, licenza para construción dun galpón para usos
agrícolas de 25 m2, en Castres, parroquia de Oza.
Expediente núm: 100.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixo da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40º
-A tipoloxía, volume e materiais empregados serán congruentes co entorno rural, empregando
pedra ou outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:

-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
5.8. A D. JUAN BAUTISTA ALLER SUÁREZ, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 100 m2 sita en Aido, parroquia de Luou.
Expediente núm: 101.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
5.9. A D. JOSÉ GONZALO PARAJÓ IGLESIAS, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 140 m2 sita no nº 9 do lugar de Quintáns, parroquia de Luou.
Expediente núm: 102.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 87,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 147,11 euros.
5.10. A D. JOSÉ MARÍA FIAÑO MATA, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 160 m2 sita no nº 9 do lugar de Folgueiras, parroquia de Calo.
Expediente núm: 103.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 99,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 159,55 euros.
5.11. A D. ALBERTO ARIAS BRAÑA, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación
de 50 m2 sita no nº 30 do lugar de Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 104.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de

fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 euros.
5.12. A D. CONSTANTE FONTAN POL, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 150 m2 sita no lugar de Bustelo, parroquia de Luou.
Expediente núm: 105.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 93,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 153,33 euros.
5.13. A D. RAFAEL GESTAL RODRÍGUEZ, licenza para obras de ampliación de sótano na
vivenda unifamiliar con licenza municipal nº 261/05, situada na finca nº 761 “Leiras da
Cortiña”, en San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 106.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto modificado presentado.
-Respectaranse as condicións da licenza concedida anteriormente nº 261/05.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 390 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 450 euros.
5.14. A Dª. MARGARITA LEDO SOUTO, licenza para obras de adecentamento de baños da
vivenda sita na Rúa do Buxo, Urbanización Os Tilos, U-8-D, 3º C.
Expediente núm: 107.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma nin o seu aspecto exterior.
-Executarase mantendo as condicións de seguridade da normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 9,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 69,60 euros.
5.15. A D. JOSÉ MANUEL SOBREDO SIGÜEIRO, licenza para obras de cambio de carpintería
de aluminio, no baixo nº 10 de Pontevea, parroquia de Reis.
Expediente núm: 108.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Executarase mantendo as condicións de seguridade da normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 35,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 95,80 euros.
5.16. A Dª. ENGRACIA CASTIÑEIRAS VIQUEIRA, licenza para obras de adecuación de
trasteiro para vivenda (baño, dormitorio e comedor) da vivenda sita na finca nº 721 no lugar de
Aido, parroquia de Luou.
Expediente núm: 109.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma, nin o seu aspecto exterior.
-Executarase mantendo as condicións de seguridade da normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 300 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 360 euros.
5.17. A D. IGNACIO J. LLEDÓ CABANES, en representación de A REFERENCIA S.L., licenza
para obras de reforma de local comercial para estudio de deseño gráfico en Edificio Dolmen,
baixo, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 110.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Executarase mantendo as condicións de seguridade da normativa vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 860,25 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 920,25 euros.
5.18. A D. JULIO GARCÍA MARTÍNEZ, licenza para obras de reforma de local comercial para
venta de muebles de cocina en Edificio Dolmen, local 15, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 111.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Executarase mantendo as condicións de seguridade da normativa vixente.
-Tramitará expediente de apertura.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 880,57 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 940,57 euros.

5.19. A D. RAMÓN CASTRO VÁZQUEZ, licenza para obras de construción dunha rampa de
acceso a vivenda de 40 m en Bouñou, parroquia de Raris.
Expediente núm: 112.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A rampa empezará a unha distancia de oito metros do eixo da pista.
-O inicio da rampa situarase na mesma cota que o pavimento actual.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,09 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,09 euros.
5.20. A Dª. ANA BELÉN VIÑO VAAMONDE, licenza para obras de rasanteo sobre a finca nº
698 de Xesta, parroquia de Calo.
Expediente núm: 113.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non modificarán o sistema de drenaxes de solos, serán as necesarias para respetar o
medio natural e non suporán unha agresión a este nin variarán a morfoloxía da paisaxe do
lugar. Serán exclusivamente obras de rasanteo e cumprirán o indicado no artigo 28 da Lei
9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Contarán coa autorización de Augas de Galicia lno caso de encontrarse a menos de 100 metros
de canle de auga.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 64,00 euros.
5.21. A D. SANTIAGO ESCRIBANO CAJARAVILLE PAZOS, licenza para cruce de pista pública
con zanxa de 1,20x0,60 m para paso de canalización privada entre as fincas 144 e 181 do
polígono 3 de Reis, no lugar de Pazos.
Expediente núm: 114.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións co mesmo material do vial existente.
-Aportal aval polo impote de 300 € o efectos de garante para reposición de pavimentos.

-Contará coa autorización previa dos organismos da normativa sectorial correspondente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 64,00 euros.
5.22. A NUÑEZ GALICIA S.A, licenza para obras de instalación provisional de aparcamento de
vehículos ó aire libre en Reborido, Galanas, segundo plano de situación que presenta
correspondente á parroquia de Calo.
Expediente núm: 115.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o estado actual do terreo e non afectará os viais públicos, sendo o uso de
carácter provisional.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 60,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 120,00 euros.
5.23. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., licenza para ocupación de dominio público, no
emprazamento acordado no seu momento, para centro de transformación (S.G.D.:
531304120004) en Cornide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 116.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 euros.
5.24. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., licenza para instalación dunha línea de Media
Tensión subterránea, un centro de transformación e reforma de rede de Baixa Tensión aérea
existente (S.G.D.: 531304120004) en Cornide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 117.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.

-Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións respetando o resto dos servicios urbanísticos
existentes.
-Garda-los retranqueos mínimos do centro as vías públicas e lindeiros.
-Darase cumprimento das condicións do informe técnico condicionado, do expediente IN407A
61/2006, buscando un emprazamento fora do ámbito da carballeira ou cambia-lo modelo de
centro de transformación a instalar por un enterrado, que quede por debaixo da rasante natural
do terreo, tomando tódalas medidas necesarias para reducir ó mínimo o impacto visual e
ambiental.
-Manteranse as condicións estéticas da normativa das zonas e da regulación do patrimonio
cultural, ambientación natural e paisaxe, segundo o establecido no Art. 104 LOUG e no Art. 3
MLOUG.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 830,63 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 890,63 euros.
5.25. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., licenza para retranqueo en Media Tensión en
Lucí, en relación a vía alternativa a AC-841 (S.G.D.: 214105040092).
Expediente núm: 118.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións.
-Gardalo retranqueos mínimos dos soportes as vías públicas segundo o tipo de vía.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 190,85 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 250,85 euros.
5.26. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., licenza para instalación de liña de Media
Tensión aérea, Centro de Transformación e rede de Baixa Tensión, en Freixeiro, parroquia de
Reis (S.G.D.: 531397040054).
Expediente núm: 119.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións.
-Gardalo retranqueos mínimos dos soportes as vías públicas segundo o tipo de vía.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 euros.
5.27. A MALGA, S.L., licenza para canalización eléctrica en Guldris, parroquia de Cacheiras,
segundo memoria e planos presentados.
Expediente núm: 120.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Repoñe-lo pavimento e beirarrúas en perfectas condicións.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 66,54 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 126,54 euros.
5.28. A D. JUAN REINOSO FRANCO, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación
de 40 m2 e reparación de muro existente de cerre da finca en Pedreira, parroquia de Calo.
Expediente núm: 121.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Non se modificará o volume, altura e lonxitude do cerre existente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 40,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

Total: 100,44 euros.
5.29. A D. BALDUINO GONZÁLEZ CASTELO, en representación de PROMOCIONES
GONZÁLEZ Y CASTELO S.L., licenza para modificación en canto o emprazamento, da licenza
urbanística nº 367/05, concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de 28.11.2005, para
construción de 6 vivendas pareadas, en Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto dos
arquitectos D. Antonio Sabucedo Costa e D. José Antonio Padrón Conde.
Expediente núm: 122.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galicia.
-Dará cumprimento do resto das condicións da licenza concedida anteriormente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 euros.
5.30. A D. MANUEL TALLÓN VEIGA, licenza para correción dun erro sobre a licenza con
expediente nº 45/05, autorizada na Xunta de Goberno Local de data 17.01.2005, para
agrupación e segregación de fincas en Póboa, parroquia de Cacheiras, referente a eliminar a
parcela nº 16 da agrupación, presentando novo proxecto modificado redactado polo técnico D.
Alfredo Varela Nogueira.
Expediente núm: 123.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
- A agrupación e segregación realizarase dacordo co proxecto modificado que se presenta.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60 euros.
5.31. A Dª. OTILIA CAJARAVILLE SÁNCHEZ, licenza para segregación de finca co obxecto de
regularización das mesmas, situada en Vilachaiño, parroquia de Teo, segundo proxecto
redactado polo técnico D. Santiago Alonso Barral
Expediente núm: 124.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
- A regularización efectuarase de acordo co proxecto presentado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.
FORA DA ORDE DO DÍA:
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente compoñen a Xunta de Goberno Local,
acordouse a inclusión dos seguintes asuntos na orde do día:

1º) CONVALIDACIÓN
DAS BASES PARA A SELECCIÓN DA BRIGADA DE
EXTINCIÓN DE INCEDIOS DE 2006.
Por mor da urxencia da contratación da brigada de extinción de incendios deste ano realizouse
o procedemento de selección ó abeiro das bases asinadas pola Alcaldía con data 21 de xuño de
2006. Resultando que as mencionadas bases non foron aprobadas por ningún órgano
formalmente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Convalidar as bases da convocatoria para a contratación laboral temporal de postos de
traballo para a brigada de extinción de incendios do Concello de Teo do ano 2006, obrantes no
expediente.
6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as catorce horas e quince minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85,
do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 20 DE XULLO DE 2006.
Na Casa Consistorial do Concello de Teo ( A Coruña ), sendo as 13 horas do día 20 de xullo
de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a
sesión extraordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, D. Manuel R. Cajaraville Campos, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
1.1. Visto o escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, como Concelleiro-Portavoz do
Grupo Municipal do PSG-PSOE, de data 3 de xullo de 2006, con rexistro de entrada no
Concello núm. 5837, no que solicita acceso á documentación oficial existente sobre o seguinte
asunto: Acceso ós informes da Srª. Interventora Municipal sobre as solicitudes de dúas
operacións de crédito destinadas á realización de investimentos previstos no orzamento 2006
acordados mediante decreto da Alcaldía do 18 de abril de 2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Acceder ó solicitado informando ó interesado que poderá ver a documentación no
Departamento de Intervención o luns día 24 de xullo.
1.2. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª. María del Carmen Mallón Noya, DNI:
45.905.917-X, para o pago do campamento urbano dos Tilos da súa filla durante o mes de
xullo, por importe de:200 euros, e para o pago do campamento organizado polo Concello entre
os días 18 e o 27 de agosto, por importe de:95 euros; importe total:295 euros, con cargo á
partida 313.480.00 do vixente orzamento onde existe crédito segundo o informe de
Intervención do 04.07.2006.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da
situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser xustificado no informe-proposta
da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda concedida será xustificado

mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social, ou técnico competente sobre
o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación
documental na forma xeral antedita. As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na
adquisición directa de bens e servizos polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na
directa prestación coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que se trate por parte de
persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.3. Visto o escrito asinado por El Entorno Metropolitano, publicación de información local de
difusión gratuita mensual, referente á proposta de colaboración co Concello de Teo, pola que El
Entrono Metropolitano procederá á reserva de 600 módulos (páxina 50 módulos) para o
Concello de Teo que poderán ser distribuidos do seguinte xeito no presente ano 2006: xuño,
xullo, agosto, setembro, outubro e decembro: páxina color, e novembro: inserción dun
cadernillo de oito páxinas con noticias, reportaxes e entrevistas sobre a actualidade municipal
no ano en curso e proxectos de futuro, sendo o custo total de ditas insercións:5.220 euros, ive
incluido, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aprobar a colaboración deste Concello polo importe total de:5.220 euros, ive incluido, con
cargo á partida:121.22602 do vixente orzamento onde existe crédito segundo o certificado de
existencia de crédito da Srª. Interventora do 19 de xullo de 2006, informando ó interesado que
posto que o mes de xuño xa rematou e o mes de xullo está a piques de rematar, os mencionados
meses serán sustituidos por xaneiro e febreiro de 2007.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) Facultar expresamente ó Sr. Alcalde para tódos os trámites sucesivos e necesarios para a
execución e xestión deste acordo.
1.4. Dada conta do escrito asinado por Dª. María Luz Tato Souto, DNI:76.826.124, e por D.
Enrique Mareque Álvarez Santullano, en nome e representación de “ Agrupación Mutual
Aseguradora”, de data 28 de xuño de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm.5893, do
04.07.2006, no que en resumo presentan reclamación de solicitude de indemnización por danos
e prexuízos ocasionados no vehículo BMW, matrícula 8221-CGR, propiedade de Dª Maria Luz
Tato Souto, o pasado día 25 de marzo de 2006, na estrada de titularidade do Concello
Augasmansas-Cacheiras como consecuencia de introducir unha das rodas nun bache de grandes
dimensións sito na calzada, sufrindo danos por importe de:822,41 euros, dos cales 180 foron
abonados por Dª. Maria Luz Tato Souto debido á franquicia que esta tiña concertada no seu
seguro para o vehículo matrícula 8221-CRG, e a cantidade restante de 642,21 euros pola citada
compañía aseguradora, polo que solicitan que se recoñeza e indemnice a Dª. María Luz Tato
Souto na contía de:180 euros, e á entidade Agrupación Mutual Aseguradora na contía
de:642,41 euros.
Vistos o atestado instruido por accidente de circulación do Destacamento de Santiago da
Agrupación de Tráfico da Garda Civil, sobre accidente ocurrido o 25.03.2006, obrante no
expediente, as condicións particulares da póliza, o informe pericial núm. 2603578, por importe
de:642,40 euros, o recibo do pago da franquicia de 31.03.2006 núm. 6395 de Amiocar S.A.
concesionario de BMW Ibérica S.A.; a factura núm.419176, de 19.04.2006 de Amiocar por
importe de:642,41 euros, e o informe do Gabinete Técnico Pericial de Seguros Santiago S.L.,
de data 25.03.2006, e considerando que resulta acreditada a relación da causalidade existente

entre o dano producido e o funcionamento do servizo público, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar a Dª. María Luz Tato Souto a cantidade de:180 euros, correspondentes ó importe da
franquicia pagada pola interesada.
2º) Abonar á Agrupación Mutual Aseguradora a cantidade de:642,41 euros.
3º) Comunicar ós interesados que no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ó
da recepción da notificación deste acordo deberán presentar no Departamento de Intervención
certificación bancaria de titularidade de conta para lle facer efectivos os pagos.
4º) Pasar o expediente a Intervención para que previa presentación das certificacións bancarias
polos interesados se proceda ós pagamentos.
5º) Dar copia deste acordo ó Letrado do Concello para que reclame á compañía aseguradora do
Concello o importe que exceda da franquicia existente no seguro de responsabilidade civil.
6º) Que se notifique este acordo ós interesados para o seu coñecemento e efectos.
1.5. Dada conta dos escritos asinados por D. Oscar García Fernández, DNI: 44.814.877-K, con
rexistros de entrada núm. 5330, do 07.06.2006, e núm.5541, do 16.06.2006, nos que en resumo
presenta reclamación de responsabilidade patrimonial da Administración Pública, por mor de
accidente ocurrido o día 25.03.2006 na estrada de Cacheiras a Lamas, en dirección Cacheiras,
por mor de bache na calzada, solicitando que se lle abonen os danos producidos no seu
vehículo con matrícula 0120 CZV, por importe de:670,71 euros.
Vistos o informe Arena número:2006150000919 instruido por accidente de circulación do
Destacamento de Santiago da Agrupación de Tráfico da Garda Civil, sobre accidente ocurrido o
25.03.2006, obrante no expediente; a factura núm.CS0604, de 04.04.2006 de Talleres Calo por
importe de:670,71 euros, e o informe valoración de Mapfre Mutualidad de Seguros, de data
03.04.2006, e considerando que resulta acreditada a relación da causalidade existente entre o
dano producido e o funcionamento do servizo público, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar a D. Oscar García Fernández a cantidade de:670,71euros, correspondentes ós danos
producidos.
2º) Comunicar ó interesado que no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ó da
recepción da notificación deste acordo deberá presentar no Departamento de Intervención
certificación bancaria de titularidade de conta para lle facer efectivo o pago.
3º) Pasar o expediente a Intervención para que previa presentación da certificación bancaria
polo interesado se proceda ó pagamento.
4º) Dar copia deste acordo ó Letrado do Concello para que reclame á compañía aseguradora do
Concello o importe que exceda da franquicia existente no seguro de responsabilidade civil.
5º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.6.-Visto o escrito de D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, DNI 33.225.800-T, con rexistro
de entrada no Concello núm. 6071, de data 19.07.2006, no que solicita prórroga da licenza que
lle concedera a Comisión de Goberno Local en sesión de data 24.11.2003, expediente 217/03,
para construción dunha vivenda unifamiliar en Reboredo, parroquia de Bamonde, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha prórroga de dezaoito meses contados a partir da data deste acordo, para
finalizar as obras.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

Abandoa a Xunta de Goberno Local neste intre o Sr. Concelleiro Aller Suárez.
1.7. Dada conta do expediente de licenza urbanística concedido pola Xunta de Goberno Local,
en sesión de data 11.05.2006 a Dª. Mª CARMEN GONZÁLEZ CHAVES (nº 68/06), para retellado
da cuberta da edificación de 169 m2, en Mazas, nº 2, finca nº 2206, parroquia de Calo, no que
se incluiu unha liquidación total por importe de 165,15 euros, sendo afectada pola explosión da
pirotécnia de Calo, e existindo un acordo do Pleno de data 30.05.2006 eximindo ós afectados
do pagamento das licenzas para reparación dos danos ocasionados nas súas vivendas.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Deixar sen efecto a liquidación do expediente nº 68/06.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión do
mesmo.
1.8. Dada conta do escrito asinado por D. Jesús Fernando Garrido Parajó, DNI: 44.809.307- V,
de data 14 de marzo de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 3202, do 14.03.2006,
polo que solicita a iniciación de procedemento de responsabilidade patrimonial do Concello
por mor según manifesta de que o 11 de marzo de 2006 sufriu danos no seu vehículo matrícula
4901 BDJ na estrada Solláns-Santo Domingo, como consecuencia da existencia de baches o
que provocou desperfectos en dúas rodas do seu vehículo e solicita que se lle abonen polo
Concello por importe de: 205,99 euros.
Resultando que a Xunta de Goberno Local en sesión de data 17 de abril de 2006 acordou
admitir a trámite a reclamación e abrir un período de proba durante o prazo de trinta días
durante o cal o interesado poidese aportar a documentación que considerase pertinente así
como propoñer os medios de proba que considere oportunos, e solicitar igualmente informe da
Policía Local.
Visto o informe da Policía Local de data 28 de abril de 2006, con rexistro de saída núm. 115,
do 02.05.2006, que transcrito di: Que o día 26 de abril de 2006 recíbese escrito do Concello
para contestar ó acordo alcanzado en Xunta de Goberno Local do 17 de abril sobre uns danos
causados en dúas rodas do vehículo de D. Jesús Fernando Garrido Parajó, DNI:44.809.307-V,
no tramo que transcorre entre Solláns e Santo Domingo. Que o día 27 de abril se realiza
patrulla pola estrada onde presuntamente ocurriron os feitos, non observando ningún bache que
poida causar os danos denunciados polo Sr. Garrido. Que a esta persoa o Concello de Teo xa
lle indemnizou alomenos nunha ocasión por danos ocasionados no seu vehículo, polo que sabe
que no momento de sufrir un accidente debe poñerse en contacto coa Policía Local ou con
calquera autoridade que levante acta dos feitos. É noso paracer, que no momento do accidente,
o terse producido fóra do horario laboral da Policía Local de Teo, debería alomenos ter
chamado á Garda Civil de Ames para que se tivese coñecemento dos feitos ( como fan outros
veciños que se atopan na mesma situación) e poder xustificar así o momento e o lugar do
accidente.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Denegar a solicitude de responsabilidade patrimonial do Concello formulada polo
interesado de conformidade co informe da Policía Local.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

1.9. Visto o escrito asinado por D. Celso Castro Costoya, de data 6 de xullo de 2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 5939, do 06.07.2006, Policía Local do Concello, polo que
en resumo solicita que se instale un armero homologado que reuna as condicións esixidas pola
normativa actual na materia dentro das instalacións policiais, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar ó interesado que se mercará o armero e se instalará.
1.10. Visto o escrito asinado por D. Rafael C. Sisto Edreira, portavoz suplente do grupo
municipal do BNG, de data 12 de xullo de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm.
6020, do 12.07.2006, polo que en resumo solicita autorización para o uso do espazo situado á
beira da Gardería Municipal de Calo para un fesival musical a celebrar o sábado día 16 de
setembro de 2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar ó interesado o uso do terreo solicitado, coas seguintes condicións:
-. O interesado será o responsable das accións ou omisións dos participantes que causen dano
nos bens municipais durante o exercicio da actividade, debendo facerse cargo dos gastos que
orixinen os desperfectos.
-. Deberán adoptarse polo interesado tódalas medidas de seguridade adecuadas para a
protección das persoas e das instalacións.
-. Queda obrigado a preservar a integridade das instalacións e a faceren un uso adecuado das
mesmas.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.11. Visto o escrito asinado por Dª. Manuela Piedra Vázquez, de data 4 de xullo de 2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 5980, do 10.07.2006, no que en resumo solicita a
devolución da cantidade de 600 euros depositada en favor do Concello para atender os gastos
de tramitación de expediente de investigación tramitado a súa instancia, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Devolver á interesada a cantidade de:531,56 euros, como consecuencia da minoración do
depósito realizado pola interesada coa taxa pola publicación do anuncio de iniciación de
expediente de investigación no BOP núm.63, de data 17.03.2004, por importe de:68,44 euros.
2º) Pasar o expediente a Intervención para a devolución da cantidade á interesada.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.12. Visto o escrito asinado por D. José Ramón Seco Rey, DNI: 33.246.537-Z, de data 22 de
xuño de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 5660, do 22.06.2006, no que en
resumo interpón denuncia contra D. Pablo Liñares Cuence que rexenta o café-bar Viño, sito no
lugar da Iglesia núm.9-Calo-Teo, por mor da organización o día 17 de xuño dun concerto ó aire
libre na terreza descuberta de dito bar sen que houbese solicitado permiso ou licenza para elo e
moito menos obtido a mesma, e que o denunciado manifestoulle a súa intención de seguir
organizando concertos os fíns de semana, aproveitando a escaseza de medios da Policía Local
dispoñibles eses días, e que o denunciado non respecta os horarios de peche establecidos,
situación esta que se repite desde que se fixo cargo o denunciado do citado local, polo que
solicita que se inicie expediente sancionador e que se tomen todas as medidas necesarias para
que os feitos denunciados non se repitan de novo.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:

1º) Pasar copia da denuncia á Policía Local para que requira ó denunciado no caso de que
continue realizando concertos ó aire libre.
2º) Pasar copia dos escrito á Subdelegación do Goberno polo incumprimento do horario
manifestado polo denunciante por considerar que é o órgano competente para a tramitación do
expediente sancionador.
2º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTO.
Visto o escrito asinado por Dª. Mercedes Rosón Varela, arquitecta-directora das obras, e por
Dª. Ana María Souto Furelos, Xefa de Obra, en representación da empresa Obras e Viais de
Galicia S.L. e Kotlas S.L. UTE, de data 10 de xullo de 2006, con rexistro de entrada no
Concello núm. 5.993, do 11.07.2006, en relación á obra: Ampliación e reforma da Casa
Consistorial de Teo, fase 1,(1ª separata), no que se expón que forma parte do proxecto de
execución da obra mencionada a partida de demolición da cuberta do edificio existente da Casa
Consistorial, sendo esta a única actuación sobre o exterior do edificio en uso.
Para acometer dita actuación é necesario o montaxe de andamios homologados en todo o
perímetro do edificio do Concello e en toda a altura, tanto por motivos de protección dos
operarios e dos usuarios como para realizar os traballos en altura. Dita partida non está
valorada no proxecto de execución contratado. A valoración da partida do montaxe, aluguer,
redes de protección e desmontaxe do andamio europeo, sería: 4.790 euros ( ive incluido). A
dirección de obra foi informada da necesidade e da a súa conformidade, polo que se solicita que
se proceda a aprobación de dito presuposto para que a empresa contratista poida acometer dita
actuación na maior brevidade posible dada a época actual propicia meteoroloxicamente.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o presuposto da actuación referenciada polo importe de: 4.790 euros, ive incluido.
2º) Que se notifique este acordo á empresa contratista e á dirección das obras para o seu
coñecemento e efectos.
3º) DACIÓN DE CONTA DE CONVENIOS ASINADOS POLA ALCALDÍA.
Dada conta dos convenios asinados pola Alcaldía seguidamente referenciados:
1-. Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Teo para a
participación na prevención de incendios forestais mediante a realización de tratamentos
preventivos cun vehículo tractor con desbozadora, de data 29 de xuño de 2006.
2-. Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Teo para a
participación na prevención de incendios forestais mediante a actuación de brigadas de
prevención, de data 14 de xullo de 2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda quedar enterada.
4º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
4.1. Dada conta do escrito da Dirección Xeral de Administración Local da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de data 11.07.2006, con rexistro de saída núm.
015939, do 16.07.2006, polo que se notifica a concesión dunha subvención para:
Rehabilitación da Casa do Concello 2ª fase, ó abeiro da Orde do 13 de febreiro de 2006, polos
seguintes importes e anualidades:

Ano 2006:10.000 euros. Ano 2007:10.000 euros. Ano 2008:10.000 euros. Ano 2009:5.000
euros, e ano 2010:120.000 euros, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar a subvención concedida coas condicións contidas nela.
4.2. Dada conta do escrito da Delegación Provincial da Consellería de Traballo de data 6 de
xullo de 2006, con rexistro de saída núm. 8334, polo que se notifica a concesión dunha
subvención para a realización da obra ou servizo denominado: Grupo Municipal de Protección
Civil, por importe de:98.060,13 euros, equivalente ós gastos salariais dos traballadores
contratados, maila cotización empresarial á Seguridade Social derivada de ditos salarios,
resultantes da contratación de 7 traballadores desempregados (1 oficial de segunda e seis
oficiais de terceira) polo prazo de nove meses, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar a subvención concedida que será tramitada polo Técnico Local de Emprego.
4.3. Dada conta do escrito da Delegación Provincial da Consellería de Traballo de data 14 de
xullo de 2006, con rexistro de saída núm. 8723, polo que se notifica a concesión dunha
subvención polo importe de:2.160 euros, en concepto de incentivo á mobilidade xeográfica por
un periodo de 12 meses, resultante da contratación de 1 traballador desempregado beneficiario
do Programa Labora: Xuventude con Experiencia para a realización da obra ou servizo
denominado: Proxecto traballo social, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar a subvención concedida que será tramitada polo Técnico Local de Emprego.
4.4. Dada conta do escrito da Delegación Provincial da Consellería de Traballo de data 14 de
xullo de 2006, con rexistro de saída núm. 8724, polo que se notifica a concesión dunha
subvención polo importe de:2.160 euros, en concepto de incentivo á mobilidade xeográfica por
un periodo de 12 meses, resultante da contratación de 1 traballador desempregado beneficiario
do Programa Labora: Xuventude con Experiencia para a realización da obra ou servizo
denominado: Proxecto saúde ambiental, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar a subvención concedida que será tramitada polo Técnico Local de Emprego.
4.5. Dada conta do escrito da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de data 6 de xullo de
2006, polo que se notifica a concesión de subvención por importe de:79.196,81 euros ó abeiro
da Orde do 8 de marzo de 2006, pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de
subvencións destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aceptar a subvención concedida que será tramitada polo Departamento de Servizos Sociais.
5º) APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA OBRA DO PLAN
ESPECIAL DE ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 2006 DA EXCMª.
DEPUTACIÓN.
Dada conta do expediente para a contratación da obra do Concello incluída na Iª Fase do Plan
Especial de Eliminación de Barreiras Arquitectónicas 2006 da Excmª. Deputación da Coruña
solicitada e aprobada por Resolución da Alcaldía do 15 de marzo de 2006, e aprobada pola
Excmª. Deputación en sesión do 29 de xuño de 2006, de seguido relacionada:

1. Rampa de acceso á Casa Consistorial, cun presuposto de contrata de:12.449,75 euros, ive
incluido, e correspondendo ó Concello a contratación desta obra por delegación da Excmª.
Deputación da Coruña; vistos os informes de Secretaría e Intervención, polo Sr. Alcalde
proponse verbalmente que estas obras sexan contratadas polo sistema de procedemento
negociado por mor da contía, prestando aprobación ós pregos de cláusulas administrativas
segundo modelo tipo de cláusulas administrativas aprobadas polo Pleno da Excmª Deputación
da Coruña en sesión do 26.05.2005, autorizando ó gasto con cargo ó presuposto de 2006.
Sometida a votación a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación da obra
anteriormente relacionada, polo sistema de procedemento negociado por mor da contía,
consonte co disposto no art.141. g. do RDL 2/2000, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de contratos das administracións públicas e no art. 88.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, realizando a licitación mediante a consulta alomenos a
tres empresas capacitadas por parte da Alcaldía.
2º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas polo sistema de procedemento negociado
segundo modelo tipo de cláusulas administrativas aprobadas polo Pleno da Excmª. Deputación
en sesión do 26.05.2005, publicados no BOP núm.130, do 9 de xuño de 2005, xunto co cadro
de características da obra, sinalando que non actuará a Mesa de Contratación por ser nos
procedementos negociados potestativa a súa intervención.
3º) Autorizar o gasto con cargo á partida do vixente presuposto:121.62200.
4º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación do contrato.
6º) ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E XESTIÓN
DO PUNTO LIMPO DO CONCELLO.
Dada conta do expediente para a contratación do servizo de organización e xestión do punto
limpo do Concello de Teo, licitado por concurso con procedemento aberto en virtude do acordo
da Xunta de Goberno Local do 17 de abril de 2006, téndose publicados os anuncios no DOG
núm.110, do 09.06.2006, no BOP núm. 109, do 13.05.2006 e no xornal El Correo Gallego dos
días 06.05.2006 e 07.05.2006, e vista a proposta de adxudicación da Mesa de Contratación, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Adxudicar a COGAMI RECICLADO DE GALICIA S.L. (COREGAL), o contrato do
servicio referenciado, polo prazo de cinco anos contados desde a formalización do mesmo,
sendo prorrogable de forma automática por períodos de cinco anos ata un máximo de quince
anos, salvo denuncia expresa formulada por unha das partes cunha antelación mínima de seis
meses respecto da data de finalización do período en vigor, polo prezo de adxudicación de:
-. Custo fixo de mantemento e xestión das instalacións:19.000 euros/ano, ive incluido.
-. Custo unitario por volume/peso de residuo xestionado,ofertado polo licitador:
-. Escombros:20 euros/m3.
-.Mobiliario e madeiras:30 euros/Tm.

-. Metais, Electrodmésticos sen CFC:0 euros/Tm.
-. Voluminosos:120 euros/Tm.
-. Papel e Cartón:0 euros/Tm.
-. Vidro:0 euros/Tm.
-. Envases lixeiros:0 euros/Tm.
-. Embalaxes polietileno e polipropileno:0 euros/Tm.
-. Textil:120 euros/Tm.
-. Aceite de automoción:65 euros/Tm.
-. Aceites domésticos:65 euros/Tm.
-. Baterias Chumbo:65 euros/Tm.
-. Fluorescentes:1.685,26 euros/Tm.
-. Pinturas, vernices e disolventes:797,53 euuros/Tm.
-. Envases plásticos contaminados:406 euros/Tm.
-. Envases metálicos contaminados:341,14 euros /Tm.
-. Radiografías:0 euros/Tm.
-.Fármacos:85 euros/bidón 60 l.
-. Envases a presión/aerosois:1.823,41 euros/Tm.
-. Absorventes contaminados(trapos, papeis, brochas):509,23 euros/Tm.
-. Filtros de aceite:509,23 euros/Tm.
-. Residuos electrónicos:280 euros/ Tm*.
-. Electromésticos con CFC:280 euros/Tm.*.
-. Pilas:513 euros/Tm*.
* A previsión é que a xestión destes materiais sexa gratuita no momento en que entren a formar
parte dun sistema de xestión integrado. Ós prezos sinalados subiráselle o Ive correspondente;
por considerar que fai a oferta máis conveniente para o Concello.
2º) Aprobar o gasto con cargo á partida do vixente presuposto:442.22707.
3º) Que se notifique o presente acordo ó adxudicatario para que proceda a presentar a fianza
definitiva polo importe de:2.000 (dous mil) euros, ó abeiro do disposto nas cláusulas 2ª e 16ª.1
do prego de cláusulas administrativas particulares en calquera das formas a que se refire o art.
36 do TRLCAP., no prazo de quince días naturais seguintes ó da recepción da notificación
deste acordo, debendo pagar no mesmo prazo o importe dos anuncios de licitación, e logo de
acreditado o cumprimento destes extremos facultar expresamente ó Sr. Alcalde para a sinatura
do contrato.
7º) APROBACION DE PROPOSTA DA ALCALDÍA REFERENTE A INICIO DE
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
Dada conta da proposta da Alcaldía que se transcribe de seguido:
A sentencia da Sección Quinta do Tribunal Supremo de 30 de outubro de 1999, dictada no
recurso de casación 443/94, desestima o recurso interposto contra anterior sentencia da Sala do
contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 8 de xullo de 1993,
que condena ó Concello a que, en caso de incumprimento por parte do promotor de axustar a
altura, volume e ocupación da edificación sita na Urbanización Os Tilos, Unidad U-2-A, ás
condicións da licenza concedida, o Pleno municipal dispoña o derribo no prazo que o Tribunal
sinalará, nas partes do edificio que non se axustasen a ditas condicións.
Habendo incumprido o promotor o mandato da sentencia, o Concello plantexou ante o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, trámite de imposibilidade de execución que foi desestimado
por auto de dito tribunal, polo que procede que o Concello dea cumprimento a dita sentencia.

A complexidade do seu cumprimento e a imposibilidade de que poida ser realizada polos
Servizos Técnicos Municipais, dada a sobrecarga de traballo derivada da atención preferente á
tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, obriga a recurrir á contratación dun
arquitecto para a redacción dun proxecto de adaptación do edificio á licenza de edificación
concedida.
En consecuencia proponse a iniciación do expediente de contratación de conformidade co
establecido no artigo 67 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba
o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, debéndose emitir polos
Servizos Técnicos Municipais, informe que xustifique debidamente a insuficiencia ou falta de
adecuación dos medios persoais e materiais con que conta o Concello para cubrir as
necesidades que se trata de satisfacer a través do contrato, así como, co obxecto de incluirse no
prego de cláusulas administrativas particulares, o prezo do contrato en aplicación de honorarios
por tarifas. Emitido dito informe se incorporarán ó expediente o prego de claúsulas
administrativas particulares e de prescricións técnicas particulares que haxan de rexir o
contrato, con precisión do prazo de execución do contrato e o certificado de existencia de
crédito ou documento que legalmente o sustitúa, a fiscalización de Intervención e a aprobación
do gasto.
Sometida a votación a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda consonte coa mesma:
1º) Aprobar a iniciación do expediente de contratación de conformidade co establecido no
artigo 67 do Real Decreto Lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de contratos das administracións públicas, debéndose emitir polos Servizos
Técnicos Municipais, informe que xustifique debidamente a insuficiencia ou falta de
adecuación dos medios persoais e materiais con que conta o Concello para cubrir as
necesidades que se trata de satisfacer a través do contrato, así como, co obxecto de incluirse no
prego de cláusulas administrativas particulares, o prezo do contrato en aplicación de honorarios
por tarifas. Emitido dito informe se incorporarán ó expediente o prego de claúsulas
administrativas particulares e de prescricións técnicas particulares que haxan de rexir o
contrato, con precisión do prazo de execución do contrato e o certificado de existencia de
crédito ou documento que legalmente o sustitúa, a fiscalización de Intervención e a aprobación
do gasto.
8º) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN.
Dada conta do recurso de reposición presentado por D. Manuel Nimo Vázquez, con DNI:;
33.162.506-W, de data 26 de xuño de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 5784, do
28.06.2006, no que en resumo expón:
-. Que con data 3 de xuño de 2006 foille notificada a liquidación do acordo da Xunta de
Goberno Local do 24.04.2006 polo que se concede licenza urbanística para legalización de
vivenda unifamiliar en Balcaide, expediente núm. 43/06, por un importe total de: 2.977,83
euros, desglosado do seguinte xeito:
Liquidación provisional do ICIO:2% sobre o presuposto de execución material de 129.867,57:
2.597,35 euros, e Taxa por expedición de licenza:380,48 euros.
-. Que con data novembro de 1997 presentou un proxecto por valor de 9.081.502 pts
(54.580,93 euros) que foi aprobado pola Comisión de Goberno do 4 de febreiro de 1998 e

efectuada a liquidación correspondente ó Concello do 2% de dito valor:181.630 pts (1.091,62
euros).
-. Que con data xaneiro de 2006, logo de rematada a construción presentou o proxecto final
completo, por un valor de:129.867,57 euros, que inclue o proxecto inicial e as modificacións e
que foi aprobado o 24.04.2006.
-. O coste total do proxecto como figura visado polo Colexio de Arquitectos é de 129.867,57
euros. Dado que a liquidación do 1º proxecto xa foi abonada considero que o que me
corresponde pagar será o 2% do incremento das modificacións e non o 2% dos 129.867,57
euros que é o valor total da edificación.
Visto o informe de Intervención de data 13 de xullo de 2006, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Estimar o recurso de reposición presentado polo interesado, aprobando unha nova
liquidación co seguinte detalle:
Liquidación 1997: Orzamento:54.580,93. ICIO:2%: 1.091,62 euros.
Liquidación 2006:Orzamento:129.867,57-54.580,93=75.286,64. ICIO 2%:1.505,73 euros.
Taxa:380,48 euros.
Total nova liquidación a pagar polo interesado: 1.886,21 euros.
2º) En consecuencia modificar o acordo da Xunta de Goberno Local do 24.04.2006 no referente
á liquidación aprobada.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado e logo de acreditado polo interesado o pagamento
ó Concello do importe da liquidación se expida a licenza.
4º) Dar conta deste acordo ó Departamento de Urbanismo.
9º) LICENZAS URBANISTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda
conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo
de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
9.1. A Dª. MARÍA RODRÍGUEZ DA COSTA, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada na finca nº 305, situada en Igrexa, parroquia de Reis, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Alfonso Iglesias Iglesias.
Expediente núm: 125.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará nomeamento de arquitecto técnico director da execución da obra.
-Deberá ter resoltos, con carácter previo e a custa do promotor, como mínimo os servizos de
acceso rodado, abastecemento de auga, evacuación e tratamento das augas residuais e
subministración de enerxía eléctrica ou, noutro caso, garantir a execución simultánea coa
edificación.(Art 29.1.g).
-Facerá efectiva segundo o artigo 171 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación
Urbanística do Territorio e Protección do Medio Rural de Galicia, a obriga dos propietarios de

cederlle ó municipio os terreos destinados polo planeamento a viais, fóra das aliñacións, que
resulten necesarios para que a parcela sexa edificable de acordo coas determinacións da Lei e
do planeamento, sendo neste caso de catro metros dende o eixo das pistas.
-Os propietarios deberán completar pola súa conta a urbanización necesaria para que aqueles
alcancen, se ainda non a tivesen, a condición de soar.
Para tal efecto, deberán custea-los gastos de urbanización precisos para completa-los servizos
urbanos e regulariza-las vías públicas, executa-las obras necesarias para conectar coas redes de
servicios e viaria en funcionamento. As concesión á rede municipal deberán transcorrer por
terreos de uso público ou constituir servidume a favor do Concello de Teo, vinculándose a súa
capacidade ó número de edificacións que se van realizar.
-Cumprirá coas aliñacións marcadas sendo estas de 8 metros para a edficiación principal dende
o eixo das pistas.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G1
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto técnico director: --Presuposto: 89.211,62 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.784,23 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 155,40 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 2.059,63 euros.

9.2. A D. JAIME VALIÑO MERA E Dª. NATALIA CARRO MUNIN, licenza para construción
dunha vivenda unifamiliar illada en Feros, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado
polo arquitecto D. Julio Vázquez Suárez.
Expediente núm: 126.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará nomeamento de arquitecto técnico director da execución da obra.
-A cesión o Concello será de seis metros do eixo da pista en todo o fronte da parcela e non
como se reflecta no plano G1.
-Deberá ter resoltos, con carácter previo e a custa do promotor, como mínimo os servizos de
acceso rodado, abastecemento de auga, evacuación e tratamento das augas residuais e
subministración de enerxía eléctrica ou, noutro caso, garantir a execución simultánea coa
edificación.(Art 29.1.g).
-Facerá efectiva segundo o artigo 171 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación
Urbanística do Territorio e Protección do Medio Rural de Galicia, a obriga dos propietarios de
cederlle ó municipio os terreos destinados polo planeamento a viais, fóra das aliñacións, que
resulten necesarios para que a parcela sexa edificable de acordo coas determinacións da Lei e
do planeamento.
-Os propietarios deberán completar pola súa conta a urbanización necesaria para que aqueles
alcancen, se ainda non a tivesen, a condición de soar.
Para tal efecto, deberán custea-los gastos de urbanización precisos para completa-los servizos
urbanos e regulariza-las vías públicas, executa-las obras necesarias para conectar coas redes de
servicios e viaria en funcionamento. As concesión á rede municipal deberán transcorrer por
terreos de uso público ou constituir servidume a favor do Concello de Teo, vinculándose a súa
capacidade ó número de edificacións que se van realizar.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL

-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto técnico director: --Presuposto: 98.600 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.972,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 165,90 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.257,90 euros.
9.3. A Dª. MARÍA JOSÉ ALONSO PLAZA, licenza para acondicionamento de local destinado a
clínica veterinaria, en Cacheiras, Edificio Dolmen, portal 9, local 18, segundo proxecto técnico
redactado por D. Miguel Martínez Castro.
Expediente núm: 127.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saude.
-Presentará nomeamento dos técnicos directores da obra.
-O término da obra e previa a súa utilización deberá solicitar a licenza definitiva de actividade.
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para o expediente núm. MA962A 2006/000477-1, de data
12.07.2006.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 278,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 338,00 euros.
10º) LICENZAS DE APERTURA.
10.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. MIGUEL ANGEL GRADIN CARREÑO, en
representación de MIGUEL GRADIN S.L., con CIF/NIF: 36.021.764-S (expte. 1/06), para licenza
de apertura/instalación dun laboratorio de prótese dental, en Pontevea, nº 17, parroquia de Reis,
e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 22.06.2006, calificando dita actividade como
molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros preesentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MIGUEL ANGEL GRADIN CARREÑO, en representación de MIGUEL GRADIN
S.L., a licenza provisional para o establecemento dun laboratorio de prótese dental,
condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co

dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
22.06.2006 (expediente núm. MA962A 2006/000476-1):
-. Se a auga non procede da traída municipal: Deberá contar cun dispositivo que garanta a
potabilidade da auga de consumo en todo momento.
-. Deberá solicitar autorización para a captación de auga perante o Organismo Autónomo
Augas de Galicia, sempre que a captación supere os 7.000 m3 anuais e se utilicen no propio
predio, segundo o establecido no texto refundido da Lei de Augas (B.O.E. nº 176, 24/07/2001).
-. Para o garaxe: En caso de utilizarse auga nos labores de limpeza do recinto, deberase instalar
unha arqueta separadora de graxas na condución de evacuación dos sumidoiros e limpala
periodicamente, entragando a materia extraída dela a un xestor de residuos perigosos
autorizado.
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-. En caso de dispoñer de fornos: Para a evacuación dos fumes e gases procedentes da
instalación deberase contar cun shunt independiente o do resto do edificio, e o conducto de
evacuación deberá supera-la cumbreira do edificio.
-. Deberá solicita-la inscripción no Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de
Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos no caso de producir menos de 10 Tn
anuais de residuos perigosos, ou solicita-la autorización de productor de residuos perigosos en
caso de superar a antedita cantidade. Todo elo segundo o establecido no Decreto 174/2005, do
9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da producción e xestión de residuos e o
Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
-.Os envases adicados ó almacenamento de residuos perigosos e os seus peches deberán ser
resistentes e estar en bo estado, e contar cos dipositivos adecuados que garantan a non
existencia de fugas ou derrames sobre o chan, segundo o establecido no Real Decreto 833/88,
polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986 de residuos perigosos (BOE
nº 182, 30/07/88).
-.Os residuos perigosos deberán estar etiquetados segundo o establecido no Real Decreto
833/88, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986 de residuos
perigosos (BOE nº 182, 30/07/88).
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor autorizado.
-. (sobre todo para obras de construción e demolición) Deberá solicitar autorización de
productor de residuos de construción e demolición segundo o establecido no Decreto 174/2005,
de 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da producción e xestión de residuos e o
Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/05), e
entregar tódolos residuos producidos a xestor autorizado.
-. Deberá ter autorización da Consellería de Sanidade como “establecemento sanitario”
(Decreto 77/2001, 29 de marzo DOG 72, 11/04/01).
-. En caso de realizar radiografías: Deberá ter autorización para utilización de aparellos de raios
X con fins de diagnóstico médico (R.D. 1891/1991, de 30 de decembro); non poidendo
comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que
será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste
concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das

obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta
licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
10.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. FRANCISCO SECO FRANCO, en
representación de VEGO SUPERMERCADOS S.A., con CIF/NIF: A-36.651.313 (expte. 15/05),
para licenza de apertura/instalación dun supermercado de alimentación (Eroski/Center), na
parcela F, do Plan Parcial de San Saturniño, parroquia de Cacheiras, e dada conta do dictame
ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 6.07.2006, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. FRANCISCO SECO FRANCO, en representación de VEGO SUPERMERCADOS
S.A., a licenza provisional para o establecemento dun supermercado de alimentación
(Eroski/Center), condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de
conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible do 6.07.2006 (expediente núm. MA962A 2006/000478-1):
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a recollida
selectiva de lixo.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor autorizado.
-.(sobre todo para grandes áreas de alimentación) Deberá dispoñer dun número de contenedores
de capacidade suficiente para garantir a adecuada xestión dos residuos producidos pola
actividade (serán herméticos para residuos orgánicos).
-. Condicionado a que se dea cumprimento ó disposto na Lei 8/1997 de accesibilidade e
supresión de barreiras, e no Decreto 35/2000 polo que se desenvolve a devandita Lei (D.O.G. nº
166, de data 29-08-97 de D.O.G. nº 41, de data 29-02-00).
-. Deberá solicitar Número de Rexistro Sanitario (R.D. 1712/91); non poidendo comezar o
exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será
indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste
concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das
obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta
licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
10.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. ANTONIO SALGADO CORRAL, en
representación de GALP ENERGIA ESPAÑA S.A., con CIF/NIF: 35.440.125-T (expte. 2/06), para

licenza de instalación dun tanque de G.L.P. aéreo de 4,00 m3 para 5 vivendas da promotora
JESO S.L., en Ramallosa, parroquia de Lucí, e dada conta do dictame ambiental emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
29.05.2006, calificando dita actividade como perigosa; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ANTONIO SALGADO CORRAL, en representación de GALP ENERGIA
ESPAÑA S.A., a licenza provisional para a instalación dun tanque de G.L.P. aéreo de 4,00 m3,
condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co
dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
6.07.2006 (expediente núm. MA962A 2006/000561-1):
-.Os contidos no proxecto técnico e na memoria; non poidendo comezar o exercicio da
actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable que se
levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser
favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que
se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
10.4.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. MARÍA JOSÉ ALONSO PLAZA, con
CIF/NIF: 36.082.538-T (expte. 6/05), para licenza de apertura/instalación dunha clínica
veterinaria, en Cacheiras, Edificio Dolmen, portal 9, local 18, e dada conta do dictame
ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 12.07.2006, calificando dita actividade como molesta, insalubre
e perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. MARÍA JOSÉ ALONSO PLAZA, a licenza provisional para o establecemento
dunha clínica veterinaria, condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes
requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 12.07.2006 (expediente núm. MA962A 2006/000477-1):
-.Deberá contar cos extintores necesarios para garantir a extinción dun hipotético incendio.
-.Deberá contar coas luces de emerxencia necesarias.
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor autorizado.
-.Deberá solicitar a inclusión desta instalación no rexistro oficial do Servicio de Conservación
da Natureza (Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente) de establecementos de
animais domésticos e salvaxes en cautividade (D. 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o
Regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, DOG 107 5/06/98).
-.Deberá ter autorización para utilización de aparellos de raios X con fins de diagnóstico
médico (R.D. 1891/1991, de 30 de decembro); non poidendo comezar o exercicio da actividade
ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante
acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser

favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que
se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
10.5.- Escrito de ECOMÁS SUPERMERCADOS S.L., CIF/NIF: B-15.368.368 (expte. 9/06), de
data 23.05.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 4910, do 24.05.2006, solicitando
licenza de apertura/instalación dun supermercado.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 14.07.2006 e
do arquitecto municipal do 18.07.2006, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e
disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o establecemento
dun supermercado, que se pretende ubicar en Galanas, parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
10.6.- Dada conta do escrito asinado por D. JUAN RAFAEL RIAL SOUTO, CIF/NIF:
44.817.997-J, de data 31.03.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 5275, do
5.06.2006, no que solicita o cambio de titularidade do establecemento dedicado a café-bar
especial, situado en Florida, parroquia de Raris, que viña sendo explotado por D. Diego Castro
Pérez, segundo licenza de cambio de titularidade (nº 9/04) que lle fora concedida con data
22.11.2004; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
10.7.- Dada conta do escrito asinado por D. MIGUEL GONZÁLEZ AGUIAR, en representación de
RESTAURANTE ALGUEIRADA, S.L., CIF/NIF: B-70.005.368, con rexistro de entrada no
Concello núm. 6012, de data 12.07.2006, no que solicita o cambio de titularidade do
establecemento dedicado a Café Bar Restaurante, situado en Rúa de Francos, parroquia de
Calo, que viña sendo explotado por D. José Villar Pampin, segundo licenza de apertura que lle
fora concedida pola Comisión Permanente en sesión de data 3.05.1976; vistos os documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.

11º) INFORMES DOS SERVIZOS MUNICIPAIS.
Dada conta do informe do arquitecto municipal de data 12 de xullo de 2006, solicitado pola
Xunta de Goberno Local en sesión de data 23 de xuño de 2006, en relación ó escrito presentado
pola Xefatura Provincial de Correos por mor da aparición no actual local no que prestan
servizos, propiedade do Concello, sito na Ramallosa, de grietas nas paredes e teito do edificio,
a Xunta de Goberno Local queda enterada.
O Sr. Alcalde informa que se sacou o peso de arriba, polo que se solicitará por esta Alcaldía
novo informe ó arquitecto.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as catorce horas e cincuenta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de
orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da
Lei 7/85, do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 23 DE AGOSTO DE 2006.
Na Casa Consistorial do Concello de Teo (A Coruña ), sendo as 13 horas do día 23 de agosto
de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a
sesión extraordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario acctal: D. Luis Nieto Lago, adxunto a Secretaría do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANISTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda
conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo
de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
1.1. A D. MIGUEL PAN AÑÓN, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en
Ameneiro, finca nº 1564 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polos arquitectos D. Javier Fernández Echeverria e D. Pablo Castro Pais.
Expediente núm: 128.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte do solar.
-Darase cumprimento das condicións xerais de volume, hixiénicas e ambientais do artigo 102
do PXOM aprobado inicialmente o 7 de decembro de 2005 e da ordenanza U-3 do artigo 106 do
mesmo PXOM.
-Retranqueará a edificación ata deixar una distancia mínima de 6 metros ó eixe da pista pública
de acceso que a separa da finca nº 1563 do plano de concentración parcelaria de Calo.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da

conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URTA-URBANO – URBANO CONSOLIDADO U-3.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR E COMPATIBLES.
-Arquitecto técnico director: ENRIQUE PEROL RAMA.
-Presuposto: 75.118 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.502,36 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.682,36 euros.
1.2. A D. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ SISTO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
en Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio
Sabucedo Costa.
Expediente núm: 129.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material das obras.
-Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servicios urbanísticos pendentes de executar,
urbanizando o fronte do solar.
-Darase cumprimento das condicións xerais de volume, hixiénicas e ambientais do artigo 102
do PXOM aprobado inicialmente o 7 de decembro de 2005 e da ordenanza U-3 do artigo 106 do
mesmo PXOM.
-Contará coa autorización previa da normativa sectorial vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NÚCLEO RURAL NT-G2 – URBANO CONSOLIDADO U-3.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR E COMPATIBLES.
-Arquitecto técnico director: --.
-Presuposto: 94.000 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.880 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 106,79 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.106,79 euros.
1.3. A D. ANTONIO FUENTES BARROS, licenza para construción dun galpón de 25 m2 na finca
nº 300 situada en Raris.
Expediente núm: 130.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións das NNSS e PXOM:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixo da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima de cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A edificación auxiliar non se permite en fachada, podendo situarse adosada a princial e/ou aos
lindes laterais, sen prexuicio de terceiros e preferentemente formando patio.
-Dará cumprimento da normativa sectorial vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

Total: 130,88 euros.
1.4. A D. MANUEL BARROS MAGARIÑOS, licenza para construción dun galpón de 25 m2 na
finca situada en Montes, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 131.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións das NNSS e PXOM:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixo da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima de cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A edificación auxiliar non se permite en fachada, podendo situarse adosada a princial e/ou aos
lindes laterais, sen prexuicio de terceiros e preferentemente formando patio.
-Dará cumprimento da normativa sectorial vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
1.5. A Dª. SILVIA-OLALLA BATÁN VEIGA, licenza para construción dun galpón para usos
agrícolas de 25 m2 na finca nº 2277, situada en Lamas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 132.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións das NNSS e PXOM:
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixo da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-A tipoloxía, volume e materiais empregados serán congruentes co entorno rural, empregando
pedra ou outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Para realizar actividades clasificadas deberá tramitar previamente o correspondente
expediente.
-A construcción cumprirá as condicións xenéricas do artigo 42 e 44 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

Total: 130,88 euros.
1.6. A Dª. SILVIA-OLALLA BATÁN VEIGA, licenza para construción dun cerramento de 150
metros lineais na finca nº 2277, situada en Lamas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 133.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m o eixe da pista pública, situando a base do
mesmo na cota da pista actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca de
0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Dará cumprimento da normativa sectorial correspondente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 93,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 153,33 euros.
1.7. A D. MANUEL OTERO MOSQUERA, licenza para construción dun cerramento de 126
metros lineais na finca situada polo borde do río Tella, en Ramallosa, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 134.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na liña indicada por Augas de Galicia, e será exclusivamente na zona paralela
o río Tella, sendo o resto das obras de carácter provisional ata a aprobación do instrumento de
planeamento que indica o PXOM.
-Dará cumprimento das condicións da autorización de Augas de Galcia, do artigo 104 da Lei
9/2002 e da ordenanza de cerres do artigo 103 do PXOM, sendo a banda opaca de 0,60 metros
de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda
opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose
os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos
e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 78,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 138,40 euros.

1.8. A Dª. BEGOÑA DEL RÍO MARTÍNEZ, licenza para construción dun cerramento de 67
metros lineais na finca nº 1578, polo fronte e un lateral, situada en Ameneiro, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 135.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación das NNSS a unha distancia de 8 metros do eixe da pista pública,
situando a base do cerre na mesma cota da pista actual.
-Dará cumprimento das condicións da ordenanza de cerres do artigo 103 do PXOM, sendo a
banda opaca de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea
metálica e vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais
tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica,
agás que sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 41,69 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 101,69 euros.
1.9. A Dª. CARMEN BUSTELO RUIBAL, licenza para construción dun cerramento de 85 metros
lineais na casa nº 24, situada en Bustelo, parroquia de Luou.
Expediente núm: 136.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre terá carácter provisional e situarase a distancia mínima de 5 metros o eixe da pista.
-Dará cumprimento das condicións da ordenanza de cerres do artigo 103 do PXOM para solo
rústico, sendo de postes e aramio con unha altura máxima 1,80 metros.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 52,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 112,89 euros.
1.10. A D. MANUEL G. BERNÁRDEZ NOYA, licenza para construción dun cerramento de 135
metros lineais na finca situada en Cacheiras (AC-841-pk 5.905), parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 137.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación das NNSS a unha distancia de 8 metros do eixe da pista pública,
situando a base do cerre na mesma cota da pista actual.
-Dará cumprimento das condicións da ordenanza de cerres do artigo 103 do PXOM, sendo a
banda opaca de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea
metálica e vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais
tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica,
agás que sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.

-Situará o cerre a 12 metros do eixe da estrada AC-841 en cumprimento do PXOM aprobado
inicialmente.
-Dará cumprimento do resto das condicións da autorización da CPTOPT.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 84,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 144,00 euros.
1.11. A Dª. DIGNA MARÍA CHACÓN VARELA, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 125 m2 situada na finca nº 500, no lugar de Pontevea, parroquia de Reis.
Expediente núm: 138.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento da normativa sectorial correspondente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 77,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 137,78 euros.
1.12. A Dª. SARA MARÍA GALLEGO MONTES, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 121 m2 situada en Espasande, parroquia de Luou.
Expediente núm: 139.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de

terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento da normativa sectorial correspondente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 75,29 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 135,29 euros.
1.13. A D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ VÁZQUEZ, licenza para obras de construción dunha
piscina prefabricada en Balcaide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 140.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo coa documentación presentada, cumprindo as condicións de seguridade
en execución de obras e respetando tódalas medidas de seguridade vixentes.
-Para proceder ó vaciado da piscina, solicitará previamente autorización municipal e
executarase de acordo coas indicacións da compañía Aquagest.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 207,50 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 267,50 euros.

2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1.- Escrito de Dª. SILVIA MERA COELLO, CIF/NIF: 44.811.555-B (expte. 10/06), de data
30.05.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 5128, solicitando licenza de
apertura/instalación dunha academia de ensinanza non reglada.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 1.08.2006 e do
arquitecto municipal do 7.08.2006, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e
disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o establecemento
dunha academia de ensinanza non reglada, que se pretende ubicar en Cacheiras, nº 44.

2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
2.2.- Escrito de D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en representación de REPSOL BUTANO, S.A.,
CIF/NIF: 76.449.493-T (expte. 11/06), de data 15.05.2006, con rexistro de entrada no Concello
núm. 5316, de data 7.06.2006, solicitando licenza de apertura/instalación dun depósito de gas
propano de 4.000 litros (aéreo).
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadido o informe do arquitecto municipal do 1.08.2006, segundo os requisitos esixidos polo
Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de
1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para instalación dun
depósito de gas propano de 4.000 litros (aéreo), para dar subministro a un restaurante
(TRANSEGUR RESTHOT, S.L.), a emprezar en Pedreira, parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
2.3.- Escrito de D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en representación de REPSOL BUTANO, S.A.,
CIF/NIF: 76.449.493-T (expte. 12/06), de data 20.02.2006, con rexistro de entrada no Concello
núm. 5317, de data 7.06.2006, solicitando licenza de apertura/instalación dun depósito de gas
propano de 4.000 litros (enterrado).
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadido o informe do arquitecto municipal do 1.08.2006, segundo os requisitos esixidos polo
Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de
1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para instalación dun
depósito de gas propano de 4.000 litros (enterrado), para dar subministro a unha comunidade de
propietarios de oito chalets, a emprezar en Insua, parroquia de Luou.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
3º) APROBACION DE CERTIFICACION DE OBRAS.
Vista a certificación de obras núm. 4 da obra de: Ampliación e Reforma da Casa Consistorial,
asinada polo contratista “UTE Obras y Viales de Galicia, S.L. - Kotlas, S.L. (UTE TEO)” e
pola directora das obras Dª. Mercedes Rosón Varela, de data 31.07.2006, acompañada da
factura núm. 4, de xullo de 2006, e visto o informe de fiscalización de Intervención, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar a certificación número 4 da obra referenciada, por importe de: 24.381,42 euros.
Factura núm. 4, de xullo de 2006, importe: 24.381,42 euros.
2º) Remitir a certificación á Xunta de Galicia, para o seu aboamento.

4º) PADRON AUGAS 2º TRIMESTRE 2006.
Visto o padrón de aboados de abastecemento de augas, correspondente ó 2º trimestre de 2006, e
remitido pola empresa AQUAGEST, con oficio de data 12.07.2006, que tivo entrada neste
concello con número de rexistro 6.069 e data 19.07.2006, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o antedito padrón de aboados de abastecemento de augas, correspondente ó 2º
trimestre de 2006, que comprende 285 páxinas, comezando polo nº de contrato 126682, e
rematando polo nº de contrato 75406, comprendendo un total de 4.839 contas de contrato, por
un importe total de 132.603,46 euros.
2º) Pasar o expediente ó departamento de Intervención, onde quedará depositado.

5º) APROBACIÓN EXPEDIENTES COMPRA DE FINCAS.
5.1. Vista a oferta presentada por Dª. Mª Lourdes Parajó Fuentes, con DNI: 32.846.727J,
actuando en nome propio, na que manifesta ser dona en propiedade da finca núm. 242 do Plano
Xeral Parcelario da zona de Santa María de Luou, que se describe da seguinte forma: Terreo
dedicado a prado e labradío ó sitio de Mestras, Concello de Teo, que linda Norte con regato e
Francisco Landeira Iglesias (243), hoxe camiño no medio, Sur, regato e camiño, Este, Filomena
Iglesias Cancelo (274), regato e Fernando Vázquez Martínez (241), e Oeste, regato, Pedro
Campos Rodríguez (244) e Mª dolores Iglesias Parajó e outros (245). Ten unha extensión
superficial de sesenta e unha áreas e oitenta centiáreas (6.180 m2).
Resultando que segundo informa o Sr. Concelleiro de Obras a finca é idónea para a colocación
dunha fosa séptica para conectar o saneamento dos lugaers de Regoufe e Espasande, obra que
se está realizando e resulta imprescindible para esa zona, e que se necesitan setecentos metros
da citada finca.
Visto o informe de valoración da finca referenciada asinado polo enxeñeiro técnico agrícola D.
Luis Moreira Matos, de data 9 de xuño de 2006, no que se valora o trozo de 700 metros da
finca na cantidade de 6.300 euros, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Comprar a Dª. Mª Lourdes Parajó Fuentes, polo prezo de: 6.000 (seis mil) euros, o trozo da
finca 242 da zona de concentración de Santa María de Luou, que se describe da seguinte forma:
Finca a prado, segregada da finca número 242 da zona de concentración de Sta. Mª de Luou, na
situación de “Mestras”. Ten unha extensión superficial de sete áreas (700 metros cadrados).
Linda polo Norte e Oeste, regato; Sur, con resto da finca matriz dos propietarios (242), camiño
no medio, e Este, Filomena Iglesias Cancelo (274) e regato.
2º) Facultar expresamente ó Alcalde-Presidente para a formalización da escritura pública e para
todos os actos necesarios para a execución e xestión deste acordo e do seu correspondente
expediente.

5.2. Vista a oferta presentada por Dª. Mercedes Míguez Mantiñán, con D.N.I. 33.114.632Z e
Dª Matilde Lourdes Míguez Mantiñán, con D.N.I. 33.166.947G, actuando en nome propio, na
que manifestan ser donas en propiedade das fincas, situadas na parroquia de Calo, na zona
coñecida como “Carballeira de Francos”, que se describen da seguinte forma:

Finca nº 1: Finca a monte cunha superficie de nove áreas e vinte e nove centiáreas (929 metros
cadrados). Linda polo Norte con camiño; Sur, terreo da Capela de S. Martiño e camiño; Este,
terreo da escola, e Oeste, herdeiros de Alfonso García Raíces.
Finca nº 2: Trozo de terreo na mesma Carballeira de S. Martiño, de corenta metros cadrados.
Linda polo Norte con Concello de Teo; Sur, camiño; Este, Concello de Teo, e Oeste, María
Calvo Grela.
Resultando que segundo informa o Sr. Concelleiro de Obras as fincas están situadas na
Carballeira de S. Martiño, lugar onde se celebran varias concentracións anuais importantes, e
que ó concello lle interesa facerse con fincas nese lugar.
Visto o informe de valoración da finca referenciada asinado polo enxeñeiro técnico agrícola D.
Luis Moreira Matos, de data 17 de xullo de 2006, no que se valora a finca nº 1 na cantidade de
28.799 euros, e a nº 2 na cantidade de 1.240 euros, cun total de 30.039 euros, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Comprar a Dª. Mercedes Míguez Mantiñán e Dª Matilde Lourdes Míguez Mantiñán, polo
prezo total de 29.119,04 euros, as fincas arriba descritas.
2º) Facultar expresamente ó Alcalde-Presidente para a formalización da escritura pública e para
todos os actos necesarios para a execución e xestión deste acordo e do seu correspondente
expediente.

5.3. Vista a oferta presentada por D. Andrés Touceda Rey, con D.N.I. 33.049.563N e Dª
Lourdes Conde Raíces, con D.N.I. 33.097.354D, actuando en nome propio, na que manifestan
ser donos en propiedade das fincas, situadas na parroquia de Calo, na zona coñecida como
“Carballeira de Francos”, que se describen da seguinte forma:
Finca nº 1: “Campo aberto de Carboeiros”, cunha superficie de unha área e sesenta e nove
centiáreas (169 metros cadrados). Linda polo Norte con muro da Fieiteira; Sur, Josefa Barceló;
Este, José Brea; Oeste, Carmen Vidal.
Finca nº 2: “Campo de Francos”, cunha superficie de unha área e oitenta e seis centiáreas (186
metros cadrados). Linda polo Norte con herdeiros de Marcial Abelleira; Sur, José Abelleira;
Este, herdeiros de Antonio Sanmartín; Oeste, Manuel Abelleira Riveiro.
Finca nº 3: “Campo da Feira”, cunha superficie de dúas áreas e noventa e catro centiáreas (294
metros cadrados). Linda polo Norte con muro da horta da herencia; Sur, cauce de auga; Este,
Marcelino Díaz e Manuel Vilachán; Oeste, Ramón García.
Resultando que segundo informa o Sr. Concelleiro de Obras as fincas están situadas na
Carballeira de S. Martiño, lugar onde se celebran varias concentracións anuais importantes, e
que ó concello lle interesa facerse con fincas nese lugar.
Visto o informe de valoración da finca referenciada asinado polo enxeñeiro técnico agrícola D.
Luis Moreira Matos, de data 20 de xullo de 2006, no que se valora a finca nº 1 na cantidade de
3.718 euros, a nº 2 na cantidade de 4.092 euros, e a nº 3 na cantidade de 6.468 euros, cun total
de 14.278 euros, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que
legalmente a compoñen acorda:
1º) Comprar a D. Andrés Touceda Rey e Dª Lourdes Conde Raíces, polo prezo total de
13.823,28 euros, as fincas arriba descritas.

2º) Facultar expresamente ó Alcalde-Presidente para a formalización da escritura pública e para
todos os actos necesarios para a execución e xestión deste acordo e do seu correspondente
expediente.

6º) ADXUDICACIÓN DE CONTRATOS.- Vistos os expedientes para a contratación de
diversas obras e subministros, a Xunta de Goberno Local acorda, por unanimidade, adxudicar
polo sistema de contrato menor, os seguintes:
Primeiro) Realización dos traballos de pintura no C.P.I. de Calo, por importe de 3.056,60
euros, IVE incluído, a executar pola empresa “Construcciones Rarís, S.L.”
Segundo) Realización das obras de construcción de fonte e lavadoiro en Bouñou-Rarís, por
importe de 4.814,00 euros, executar pola empresa “Construcciones Rarís, S.L.”
Terceiro) Subministro do equipamento informático para o departamento de Intervención,
consistente nos seguintes elementos:
A) Hardware: Un ordenador HP Server, con S.O. Windows 2003-server con 5 licenzas,
conexión á rede interna, análisie e configuración de ususarios, sistema automático de copias de
seguridade, procesador Intel Pentium 4,32 GHz, HD 72 Gb e memoria RAM de 1 Gb,
ampliable a 4 Gb. O orzamento total ascende a 5.348,00 euros, IVE incluído, e será
subministrado pola empresa MUNDO EQUIPOS, S.L., de Vigo.
B) Programa de xestión contable CGAP Plus, que comprende os módulos de “contabilidade”
“facturación” e “orzamentos”. O prezo total ascende a 8.370,71 euros, e nel inclúense os
traballos de instalación e configuración, as xornadas de formación do persoal e o IVE. O
programa será subministrato pola empresa ABS INFORMÁTICA, S.L., de Barcelona.

7º) SOLICITUDE DE CESIÓN PARCELAS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA.Realizada a Concentración de Montes da zona de Cacheiras-Recesende, e existindo parcelas
que son de interese para o concello, para o seu destino a uso público, a Xunta de Goberno
acorda solicitar da consellería de Medio Rural a cesión das que se indican:
1) Parcela número 519, no Polígono 3, que se atopa xunto ás instalacións da Escola Infantil
Municipal dos Tilos, e que é un lugar idóneo para a súa conversión en parque infantil, que é
unha necesidade perentoria do centro.
2) Parcelas números 350 e 351, no Polígono 2, na que se atopan 14 carballos de bo tamaño que
sería preciso conservar, polo que o concello ten previsto construír un parque infantil que ocupe
as dúas parcelas.
A superficie correspondente a estas parcelas sería compensada mediante reducción na
superficie da parcela 1.709, no polígono 8, adxudicada a esta corporación municipal.

8º) ESCRITOS DE PETICIÓN.8.1) Visto o escrito de Dª Mónica Isabel Lado Varela, Interventora municipal, de
recoñecemento do grao persoal correspondente ó Nivel 30, e considerando que acredita o
cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 21.1.1.d) e Disposición Transitoria 12ª da
Lei 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, no artigo 70 do

Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ó Servicio da Administración do Estado e demais
normativa concordante, a Xunta de Goberno Local acorda recoñecer a Dª MÓNICA ISABEL LADO
VARELA, con NRP 33992446/57/A3014, Funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesourería, categoría de entrada, Interventora
desta Corporación en virtude do nomeamento efectuado pola Dirección Xeral de
Administración Local con data 8 de marzo de 2004, o grao consolidado correspondente ó Nivel
30 de Complemento de destino, con efectos dende a data da súa solicitude, o día 17 de xullo de
2006.
8.2) VISTA a solicitude formulada por D. Jesús Naveira Vázquez, Administrativo desta
Corporación, de recoñecemento do grao persoal correspondente ó Nivel 25, e considerando que
acredita o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 21.1.1.d) e Disposición
Transitoria 12ª da Lei 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública,
no artigo 70 do Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ó Servicio da Administración do
Estado e demais normativa concordante, a Xunta de Goberno Local acorda recoñecer a D. JESÚS
NAVEIRA VÁZQUEZ, con NIF 33.254.162-A, funcionario desta Corporación pertencente á Escala
de Administración Xeral, dende a súa toma de posesión, o 12 de xullo de 1982, e encadrado na
Subescala administrativa dende decembro de 1997, o grao consolidado correspondente ó Nivel
25, con efectos dende a data da súa solicitude, o día 11 de agosto de 2006.
8.3) VISTO o escrito da empresa AQUAGEST, S.A., titular do contrato de xestión do servizo
de abastecemento de auga e saneamento do concello, para que se proceda a revisión das súas
retribucións mediante a aplicación do IPC oficial, a Xunta de Goberno Local, tendo en conta o
informe de Intervención, no que se pon de manifesto a irregularidade que se está a producir nas
revisións das retribucións nos últimos anos, acorda remitir copia do devandito informe á
empresa e requirila para estudar os termos adecuados da revisión, de conformidade co contrato
de xestión do servizo.
8.4) VISTA a solicitude de D. Alexandre Leis Carlés, portavoz do Grupo municipal do PS de
G-PSOE, de acceso ó expediente relativo ás reclamacións formuladas polos usuarios con
respecto ó padrón da taxa do servizo de recollida do lixo, a Xunta de Goberno Local acorda que
se poña a súa disposición unha vez que polos servizos de Intervención se teña rematado o
expediente.
8.5) VISTA a solicitude formulada por D. Manuel Parga Rilo e D. Ignacio Orge García,
funcionarios desta Corporación, gardas da Policía Local, de autorización para a realizacióndo
curso de “Graduado Universitario en Ciencias Policiais” a impartir pola Universidade de Vigo,
en colaboración co Centro de estudos xudiciais e de seguridade pública de Galicia, e de de
axuda para o pagamento da matrícula, a Xunta de Goberno Local, vista a liquidación de taxas
correspondente, acorda:
1) Autorizar a realización do curso, debendo garantirse en todo momento que a asistencia ó
mesmo non causará o máis mínimo prexuízo ó servizo.
2) Conceder unha axuda polo total das mesmas, que ascende ó importe de 776,76 euros para
cada un dos solicitantes.

8.6) SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª Mª Carmen Mallón Noya, DNI:
45.905.917X, para o pago do campamento de verán da Asoc. Recreativa e Cultural Os Tilos
para a súa filla, con cargo á partida 313.480.00 do vixente orzamento onde existe crédito
segundo o informe de Intervención do 22.08..2006, por un importe de 100 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da
situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser xustificado no informe-proposta
da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda concedida será xustificado
mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social, ou técnico competente sobre
o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación
documental na forma xeral antedita. As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na
adquisición directa de bens e servizos polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na
directa prestación coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que se trate por parte de
persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
8.7) SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª Mercedes Franqueiro Doce, DNI:
33.300.963E, para o pago do campamento de verán municipal para a súa filla, con cargo á
partida 313.480.00 do vixente orzamento onde existe crédito segundo o informe de
Intervención do 22.08..2006, por un importe de 133 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da
situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser xustificado no informe-proposta
da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda concedida será xustificado
mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social, ou técnico competente sobre
o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación
documental na forma xeral antedita. As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na
adquisición directa de bens e servizos polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na
directa prestación coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que se trate por parte de
persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.

3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
8.8) SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a Dª. Jesusa Mouriño Sánchez, D.N.I. Nº: 33.072.417G,
debendo aportar a solicitante a cantidade de 15,05 euros/mes para o citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
8.9) SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a Dª. Asunción Olveira Vidal, D.N.I. nº: 33.160.079J,
debendo aportar a solicitante a cantidade de 90,47 euros/mes para o citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
8.10) REALIZACIÓN DE INFORME.- Conforme á petición da Xunta de Goberno Local, de
data 07.06.06, respecto á solicitude de Dª Mª Isabel Rey Gey, de data 23.05.06, como
Presidenta da Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer
(AGADEA), realízase informe dos servizos sociais municipais, relativo á posibilidade de
concesión da axuda para traslado á asociación AGADEA dunha persoa deste concello.
Visto o informe mencionado, de data 27.07.206, no que se expón que a día de hoxe o programa
ANTA non ten dispoñibilidade de ningún coche adaptado, e que tampouco está elaborada a
táboa e normativa, por estarse a tramitar esa documentación, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Non conceder a axuda para dito servizo, posto que non existe esa posibilidade, xa que aínda
non se dispón dun baremo aprobado e un regulamento para o programa ANTA.
2º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

9º) APROBACIÓN DAS BASES PARA A CONCESIÓN DE BECAS DE O ENSINO E
TRANSPORTE PARA O CURSO 2006-2007.- A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,
acorda aprobar as Bases reguladoras das axudas para o ensino e transporte de alumnos
matriculados en centros de ensino público do Concello de Teo, segundo a seguir se transcribe:
“BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E
TRANSPORTE DO CONCELLO DE TEO 2006-2007
Primeira. Obxecto.
É obxecto da presente convocatoria de axudas favorecer a escolarización pública e formación
universitaria en familias con menos recursos económicos do Termo Municipal de Teo.
Segunda. Beneficiarios/as.
Todas/os as/os alumnos matriculadas/os nos Centros de Ensino Público do Concello no curso
2006-2007 así como os alumnos matriculados en niveis de formación medio ou superior (FP) e

universitarios residentes no Concello, sempre que os ingresos das súas unidades de convivencia non
superen as cantidades que se recollen na táboa da base terceira da presente convocatoria.
Terceira. Requisitos.
- Estar empadroado/a no Concello de Teo.
- Cursar estudios nos centros e cursos para os que se solicita a axuda.
- Non supera-lo límite de ingresos que se recollen na seguinte táboa os ingresos a considerar
en cada caso, calcularanse segundo a declaración da renda das persoas físicas do ano 2005, e/ou a
suma dos ingresos por salarios, pensións, intereses, etc, de tódolos membros da unidade de
convivencia para o mesmo ano.
Número de fillos
1 fillo
2 fillos
3 fillos
4 ou máis fillo

Ingresos
Inferiores a 15.000,00 euros
Inferiores a 22.000,00 euros
Inferiores a 30.000,00 euros
Sen límite de ingresos

Cuarta. Tramitación:
a) Solicitudes:
As/os beneficiarias/os deberán dirixirse ás Oficinas de Cultura e Deportes na Casa do
Concello de Teo, e asinar e cumprimentar a solicitude no impreso destinado a tal fin.
b) Documentación a presentar:
- Fotocopia do D.N.I. do/da membro da familia que solicite en nome do/da alumno/a.
- Fotocopia do Libro de Familia
- Fotocopia da declaración da Renda das persoas físicas correspondente o exercicio 2005, ou
xustificante de non tela presentado, cando en virtude da lexislación vixente non se estea obrigado/a
facela. Presentarase tamén o resumo anual para a renda e o patrimonio, e o certificado de
retribucións de empresa do ano 2005 ( se procede).
- Declaración de ingresos do ano 2005 (se procede)
- Recibo de aluguer de vivenda ou hipoteca do ano 2005 (se procede)
- Declaración de axudas percibidas doutros organismos públicos para o mesmo concepto.
- Xustificante de cotizacións a Seguridade Social do ano 2005(se procede)
- Xustificantes de pensións, percepcións por desemprego do ano 2005, (se procede).
- Calquera outra documentación que poida reflecti-los ingresos e/ou a ausencia dos mesmos
necesaria para xustifica-la situación económica da unidade de convivencia no ano 2005.
c) Prazo de presentación:
O prazo de presentación de solicitudes será do 15 de setembro ó 2 de outubro (ambos
incluídos), de luns a venres, en horario de 9 a 14 horas.
Quinta. Valoración das solicitudes
A efectos de valora-las solicitudes presentadas, teranse en conta os seguintes criterios:
- Considéranse membros computables tódolos membros empadroados/as no mesmo domicilio
que o/a menor incluído este/a.(*)
- No cálculo destes niveis de renda, terase en conta o 2% do valor catastral dos bens de
natureza urbana, excepto a vivenda habitual.
- Do cómputo total de ingresos da unidade familiar, descontaranse:
- Os gastos xerados polo aluguer da vivenda
- O 15% da base liquidable regular do I.R.P.F. 2005, de existir algún membro afectado de
minusvalía e/ou incapacidade nun grao igual ou superior ó 33%.
- O importe total das cotizacións á Seguridade Social, cando sexan pagadas directamente
polos/as interesados/as (neste caso presentaranse os pertinentes xustificantes)
- O 50% do importe da hipoteca da vivenda habitual do ano 2005.
- Non poderán acceder á presente convocatoria de axudas, aquelas unidades de convivencia
que, en rendementos de capital mobiliario anual, segundo declaración da renda do ano 2005 e /ou
certificación bancaria superen os 1.353 euros
- Declaración de situación familiar (se procede)

(*) Faranse as oportunas modificacións naqueles casos nos que algúns dos empadroados non residan
realmente no mesmo domicilio e/ou cando exista probada conflictividade familiar.
Sexta. Das contías a percibir.
As axudas a percibir por cada familia, segundo os ingresos económicos da unidade de
convivencia, serán as que se reflicten na táboa seguinte.
Dado o carácter finalista das axudas desta convocatoria, en ningún caso, o importe da axuda
concedida polo Concello poderá ser superior ao gasto realizado polo/a beneficiario/a. En
consecuencia, de ser necesario, realizarase o oportuno axuste na cantidade da axuda concedida en
cada caso. Neste suposto, as librerías emitirán facturas só polo gasto real efectuado polo/a
beneficiario/a.
Curso
Educación Infantil
1º a 6º ciclos primaria e 2º e 4º ESO
1º e 3º ESO, Bachrelato, FP, Universitarios

Axuda 2006-2007
110,00 euros/alumno
50,00 euros/alumno
220,00 euros/alumno

Sétima. Do procedemento de concesión das axudas:
Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, serán valoradas a totalidade das
solicitudes efectuadas, polos departamento de Cultura e Deportes Municipal, que emitirán un
INFORME PROPOSTA de concesión/denegación e logo procederase a súa aprobación polo órgano
competente.
Efectuada a compra do material polos interesados, deberán presentar na oficina de Deportes
do Concello xustificantes do gasto realizado, que en ningún caso poderá ser por importe inferior á
axuda percibida.
Calquera alteración imputable as librerías ou aos usuarios/as que dese lugar a unha
desviación do destino da axuda concedida polo Concello, dará lugar ó réxime sancionador establecido
no artigo 82 la Lei Xeral Orzamentaria, e as sancións a que dese lugar serán acordadas e impostas
pola Xunta de Goberno Local. A falsidade nos datos aportados suporá a denegación destas ou outras
axudas que pondera outorga-lo Concello para o ensino.
Oitava. Axudas ó transporte
a)
Beneficiarios:
Poderán obter estas axudas os alumnos matriculados en ciclos formativos de grao medio ou
superior (FP), ESO, Bacharelato e estudos universitarios.
Os alumnos dos citados cursos que estuden en centros diferentes ó Instituto de Ensinanza
Secundaria de Teo, e que non tiveran feito a súa preinscrición neste instituto, non terán dereito a
subvención de transporte. Sí poderán solicitala aqueles que fixeran a preinscrición no Instituto de Teo
que por falta de matrícula víranse forzados a estudar noutro centro, pero non aqueles que fixeran a
preinscrición e tendo praza renunciaran a ela.
b)
Requisitos
Estar matriculado no centro público e curso para o que se solicita a axuda.
Estar empadroado no Concello de Teo na data da publicación das presentes bases.
Realizar, polo menos, 100 viaxes durante o curso escolar en transporte público regular ou no
seu defecto, en transporte alternativo.
As axudas pagaranse a final de curso previa presentación dos xustificantes de gasto dos
medios de transporte empregados.
c)
Documentación
Impreso de solicitude debidamente cuberto.
Fotocopia do resgardo de matrícula.
Fotocopia do DNI.
Fotocopia da Declaración da Renda 2004 ou certificado de non ter que presentala; no suposto
de percibir outro tipo de rendas (pensións, prestación por desemprego…), os certificados
correspondes.
d)
Prazo de presentación de solicitudes

Do 15 de setembro ó 2 de outubro(ambos inclusive), de 9 a 14 horas.
Contía
Os alumnos que teñan dereito ás axudas percibirán un tope de 340 billetes anuais(a empregar
nese curso académico), subvencionando o Concello o 50% do seu importe. No caso de empreñar
diferentes transportes públicos ós do convenio, o 50% dos gastos xustificados, ata un máximo de 300€.
e)

f)

Criterios para a concesión
- Capacidade económica familiar, segundo o mesmo baremo de renda da base 3ª.
- Distancia do domicilio familiar ó centro de estudos.
- Necesidade de xantar na localidade do centro por carecer de transporte.
- A non percepción de axudas para o mesmo fin doutros entes públicos ou privados.

Disposición final
Concederanse as presentes axudas ata o límite orzamentario previsto na partida destinada a
tal fin no Orzamento Xeral do Concello de Teo para o ano 2006. De verse superada esta contía na
valoración das solicitudes, priorizarase a concesión de axudas as unidades familiares que conten con
menos recursos.”

10º) APROBACIÓN DE PROXECTOS PARA O PLAN PRODER.- VISTOS os proxectos
elaborados de cara á participación do concello no PRODER Sar-Ulla, a Xunta de Goberno
Local adopta os seguintes acordos:
1) Aprobar o proxecto para a construcción dun Centro de Atención á Primeira Infancia no lugar
da Ramallosa, neste termo municipal, cun importe de CATROCENTOS SESENTA E CATRO MIL
OITOCENTOS SETENTA EUROS (464.870,00 €).
2) Aprobar, como opción alternativa, o proxecto de construcción e posta en marcha do “Centro
de Formación do Concello de Teo”, cun orzamento total de CATROCENTOS NOVENTA E NOVE MIL
OITOCENTOS SESENTA E SEIS EUROS CON CINCUENTA E OITO CÉNTIMOS (499.866,58 €).
3) Solicitar para a execución de calquera dos dous proxectos aprobados, un finanzamento do
85% do total, comprometéndose a corporación a financiar a diferencia non subvencionada
polos fondos PRODER.

11º) SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS.- VISTA a Orde de 2 de agosto de 2006, da
Consellería de Traballo, pola que se convocan axudas e subvencións para a contratación de
axentes de emprego e desenvolvemento local no ámbito de colaboración coas entidades locais,
a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1.- Aprobar o proxecto de gastos de persoal da Axencia Local de Emprego, que ascende ó
importe de 36.675,84 euros, segundo o seguinte desglose:
- Retribucións do Axente de emprego e desenvolvemento local:
- Seguridade Social a cargo do concello:

27.966,60 €
8.709,24 €

2.- Solicitar da Consellería de Traballo da Xunta de Galicia unha axuda por importe de
27.046,00 euros, segundo o establecido no artigo 4.1 da devandita orde.
3.- Facultar á Alcaldía para a tramitación e xestión de todo o relativo a este expediente.

12º) ESCRITOS OFICIAIS.- Visto o escrito do Servizo Provincial da Coruña da Dirección
Xeral de Transportes, pertencente á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes, relativo á solicitude de modificación da prestación do servizo de transporte de
viaxeiros que se leva a cabo polas empresas TRAP, S.A. E Castromil, S.A., concesións
V-1532:XG-093 e V-7059:XG-433 respectivamente, a fin de que o concello poida presentar as
alegacións que estime oportunas, a Xunta de Goberno local dase por enterada do seu contido,
sen facer pronunciamento algún ó respecto.

13º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIONS DA ALCALDÍA.- Dase conta das
resolucións de núms. 163/06, de 28 de xullo, relativa á concesión dunha subvención, por
importe de 1.500,00 euros á Asociación Recreativa e Cultural dos Tilos, para a celebración do
V campionato de kárate, e 165/06, de 31 de xullo, pola que se modifica a composición da
Comisión de selección das prazas de Avogada e Psicóloga do Centro de Información á Muller
do Concello de Teo.

E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as quince horas e trinta e cinco minutos, de todo o que como Secretario
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento
do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario acctal.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Luis Nieto Lago

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 13 DE SETEMBRO DE 2006.
Na Casa Consistorial do Concello de Teo (A Coruña), sendo as 13 horas do día 13 de setembro
de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados,
baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a
sesión extraordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez (con retraso),e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
1.1. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a Dª. Marina Castro Carbia, D.N.I. nº: 33.069.468-E, por dúas
horas diarias, debendo aportar a solicitante a cantidade de 15,08 euros/mes para o citado fin,
como medida temporal ata que se produza o ingreso en residencia.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.2. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos catro membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª Manuela Lustres González, DNI:
33.166.449-N, para o pago da instalación da acometida da auga, con cargo á partida 313/480.00
do vixente orzamento onde existe crédito segundo o informe de Intervención do 12.09.2006,
por un importe de 563,04 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da
situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser xustificado no informe-proposta

da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda concedida será xustificado
mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social, ou técnico competente sobre
o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación
documental na forma xeral antedita. As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na
adquisición directa de bens e servizos polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na
directa prestación coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que se trate por parte de
persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.3. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro
membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª. Josefina López Sánchez,
DNI. 76.466.229, posto que segundo o certificado do grao de minusvalidez do 17/03/2006 da
Delegación Provincial de Igualdade e do Benestar, a interesada presenta dificultades graves de
mobilidade que lle impiden a utilización do transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
1.4. Vista a reclamación presentada por D. Pedro Legerén Varela, DNI: 33.016.373-B, de data
14 de novembro de 2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 6620, do 18.11. 2005, de
esixencia de responsabilidade patrimonial do Concello por mor dun accidente nunhas escaleiras
dos Tilos con data 19 de xuño de 2005.
Resultando que o expediente foi tramitado en virtude do acordo da Xunta de Goberno Local do
9 de xaneiro de 2006, e vistos as alegacións presentadas polo interesado con rexistro de entrada
no Concello núm. 596, do 31.01.2006, o informe da Policía Local de data 19.01.2006, con
rexistro de saída núm. 19, do 25.01.2006, ó que se xunta declaración de D. Luciano Liñares
Vidal, e o informe xurídico asinado por D. José Enrique Herrero de Padura do 1 de abril de
2006, e considerando que resulta acreditada a relación da causalidade existente entre o dano
producido e o funcionamento do servizo público, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos catro membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar ó interesado a cantidade de:5.716, 45 euros, en concepto de indemnización polos
danos e prexuízos ocasionados, máis os intereses desde a data da reclamación do 18.11.2005,
por importe de:208,61 euros. Importe total a pagar: 5.925,06 euros.
2º) Non recoñecer o dereito á indeminzación polos gastos de contratación de servizo doméstico
por non xustificar a existencia de contrato e alta na Seguridade Social no réxime especial de
empregadas do fogar.
3º) Comunicar ó interesado que no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ó da
recepción da notificación deste acordo deberá presentar no Departamento de Intervención
certificación bancaria de titularidade de conta para lle facer efectivo o pago.
4º) Pasar o expediente a Intervención para que previa presentación da certificación bancaria
polo interesado se proceda ó pagamento.
5º) Dar copia deste acordo ó Letrado do Concello para que reclame á compañía aseguradora do
Concello o importe que exceda da franquicia existente no seguro de responsabilidade civil.

6º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2º) ACEPTACIÓN DE CESIÓN DE PROPIEDADE DUN VEHÍCULO.
Dada conta do escrito da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, de data
23.08.2006, con rexistro de saída núm. 2994, do 30.08.2006, con rexistro de entrada no
Concello núm.7340, do 04.09.2006, polo que se remite acta de aceptación da propiedade do
vehículo cedido ó Concello, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros
presentes dos cinco que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar a cesión en propiedade acordada pola Orde da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 7 de xullo de 2006, do seguinte vehículo: Modelo:DAF.
Matrícula:C-5261-BD. Número de bastidor: XLRAE66NSOL114753, aceptando as seguintes
condicións ás que queda sometida a cesión:
a) Os bens cedidos destinaranse á recollida e transprote de residuos sólidos urbanos.
b) A cesión, en propiedade, outórgase con carácter definitivo, sen prexuízo do previsto nos
parágrafos seguintes.
c) O Concello comprométese a realizar, diante da Xefatura Provincial de Tráfico, os trámites
precisos para o cambio de titularidade do vehículo.
d) Así mesmo, o Concello comprométese a efectuar o pagamento dos importes adeudados en
concepto de imposto de circulación de vehículos de tracción mecánica.
e) Se os bens cedidos non se aplicasen á fin sinalada, ou, caso de alleamento, o seu importe non
se reinvestise na adquisición dun ben destinado á mesma finalidade; se se descoidasen ou
utilizasen con grave quebramento, ou se incumprisen as condicións do acordo, considerarase
resolta a cesión e os bens devolveranse á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible, que terá dereito a percibir, logo de taxación pericial, o valor dos detrimentos ou
deterioración que experimentasen.
f) A Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible poderá comprobar o
cumprimento das obrigas que leve implícitas a cesión, en virtude das facultades de control e
vixilancia da cesión atribuidas no artigo 87 do Decreto 50/1989, do 9 de marzo, polo que se
aproba o regulamento para a execución da Lei 3/1985, do patrimonio da Comunidade
Autónoma.
g) O Concello responsabilízase, fronte a terceiros, de tódolos danos que se poidan derivar,
directa ou indirectamente, da utilización dos bens cedidos.
2º) Facultar ó Sr. Alcalde para todos os trámites sucesivos e necesarios para a execución e
xestión deste acordo e do correspondente expediente.
3º) APROBACIÓN DE PROXECTO DE: MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE
FESTA DE RAXÓ.
Se incorpora á sesión con retraso o Sr. Concelleiro Aller Suárez.
Dada conta do proxecto referenciado e visto o informe do arquitecto municipal do 5 de xuño de
2006 no que se sinala que as obras proxectadas no proxecto cumpren coa lexislación
urbanística e co planeamento municipal en vigor, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o proxecto das obras de: Muro de contención en Campo de Festa de Raxó (Z.C.P.
de Cacheiras-Recesende), de data febreiro de 2006, asinado polo enxeñeiro de camiños D. Julio
C. Rojo Martínez, cun orzamento de execución por contrata de: 25.908,88 euros, ive incluido.

4º) FESTIVOS LOCAIS 2007.
Dada conta do escrito da Delegación Provincial da Consellería de Traballo de data 28 de agosto
de 2006, con rexistro de saída núm. 9130, do 29 de agosto, con rexistro de entrada no Concello
núm. 7.292, do 31.08.2006, en asunto: Calendario laboral ano 2007, e resultando que o
Concello debe remitir a proposta do Pleno antes do día 20 de setembro e posto que a próxima
sesión plenaria será o día 26 de setembro, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Propoñer como festivos locais do Concello de Teo para o ano 2007 os seguintes días:
-. Martes, día 20 de febreiro, martes de Entroido.
-. Luns, día 19 de marzo, San Xosé.
2º) Dar conta deste acordo ó Pleno que se celebrará o día 26 para os efectos da súa ratificación.
5º) LICENZAS URBANISTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a
seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
5.1. A D. RAMIRO PÉREZ VIEITES, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar en
Penelas, finca nº 138 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 141.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de executar.
-Darase cumprimento das condicións xerais de volume, hixiénicas e ambientais do artigo 102
do PXOM aprobado inicialmente o 7.12.2005.
-Contará coa autorización previa dos organismos correspondentes a normativa sectorial
vixente.
-Contará coa autorización de Augas de Galicia.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.

-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: -NÚCLEO RURAL NT-G2 (NNSS 19.08.1996)
-NÚCLEO RURAL EXTENSIÓN N2 (PXOM 7.12.2005)
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR E COMPATIBLES.
-Arquitecto técnico director: MIGUEL ANGEL CORZÓN FERNÁNDEZ.

-Presuposto: 125.000 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.500,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 288,17 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.908,17 €.
5.2. A D. MANUEL ANGEL TOUCEDA QUINTANS, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Mallos, finca nº 368 -segregada- do plano de concentración parcelaria da
parroquia de Teo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Jesús Carrillo Pena.
Expediente núm: 142.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de director de execución material das obras.
-Presentará previamente escrito de cesións obrigatorias.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de executar.
-Darase cumprimento das condicións xerais de volume, hixiénicas e ambientais do artigo 102
do PXOM aprobado inicialmente o 7.12.2005.
-Contará coa autorización previa dos organismos correspondentes a normativa sectorial
vixente.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a

colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: -NÚCLEO RURAL NT-G2 (NNSS 19.08.1996)
-NÚCLEO RURAL EXTENSIÓN N-2 (PXOM 7.12.2005)
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR E COMPATIBLES.
-Arquitecto técnico director: ---.

-Presuposto: 129.970 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.599,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 242,01 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.961,41 €.
5.3. A Dª. MARÍA DEL PILAR CAMPOS CALVO, licenza para construción dun cerre diáfano e
salvafoxos en Pontevea, parroquia de Reis.
Expediente núm: 143.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación que sinala o Plan Xeral aprobado inicialmente.
-Cumprirá as condicións que sinala a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes, situando a súa base na mesma cota que o pavimento actual. Utilizaranse materiais
de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 20,53 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

Total: 80,53 euros.
5.4. A D. TEODORO FERNÁNDEZ PILLADO, licenza para construción dun cerre de 54 metros
lineais, con postes e alambre, na finca situada en Osebe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 144.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación que sinala o Plan Xeral aprobado inicialmente, a 6 metros do
eixe da pista pública.
-Cumprirá as condicións que sinala a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes, situando a súa base na mesma cota que o pavimento actual. Utilizaranse materiais
de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-Contará coa autorización de Fomento, gardando a distancia que sinale este organismo con
respecto á vía.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 33,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 93,60 euros.
5.5. A D. FELISINDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, licenza para construción dun cerre de 170
metros lineais, na finca nº 49 de Cobas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 145.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, núcleos rurais e en solo rústico con edificación, sendo a banda
opaca de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Retranqueará 4 metros o eixe da pista pública, situando a base do cerre a mesma cota da pista
existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 105,77 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

Total: 165,77 euros.
5.6. A Dª. MARÍA PURIFICACIÓN RIAL GALLEGO, licenza para construción dun cerre de 95
metros lineais, na finca situada en Fontenlo, parroquia de Teo.
Expediente núm: 146.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros do eixe da pista pública, situando a súa
base na mesma cota que o pavimento actual. Utilizaranse materiais de acabado segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,11 euros.
5.7. A Dª. MARÍA ÁNGELES COEGO SANTOS, licenza para construción dun cerre de 88
metros lineais, na finca nº 1167 do plano de concentración parcelaria da parroquia de
Cacheiras, no lugar de Guldris.
Expediente núm: 147.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación aprobada no PXOM, segundo copia do plano que se acompaña,
a 11 metros do eixe da pista pública. A base situarase na mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Farase a cesión do terreo entre a aliñación e o vial existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 54,75 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

Total: 114,75 euros.
5.8. A Dª. ERMINDA LEA CASTELAO, licenza para construción dun cerre de 22 metros lineais,
na finca nº 276 do plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, no lugar de
Póboa.
Expediente núm: 148.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación aprobada no PXOM, segundo copia do plano que se acompaña,
a 20 metros da fachada dos edificios do Plan Parcial de San Sadurniño. A base situarase na
mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Farase a cesión do terreo entre a aliñación e o vial existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 13,69 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 73,69 euros.
5.9. A D. MANUEL GARCÍA-JUNCEDA PÉREZ, licenza para construción dun cerre de 17
metros lineais, na finca situada no plano adxunto, en Rúa de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 149.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre no caso de dar fronte coas vías públicas, situarase respectando o retranqueo mínimo e
situando a súa base na mesma cota que o pavimento da pista.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións do punto 9 “cerramentos” que figuran no PXOM
aprobado inicialmente para cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Contará coa autorización previa das normativas sectoriais apliacables.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 10,58 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 70,58 euros.

5.10. A D. GUILLERMO GONZÁLEZ RAVIÑA, licenza para construción dun cerre de 75 metros
lineais, na finca nº 6, de Coto, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 150.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros dende o eixe da pista pública. A base
situarase na mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-No caso de non contar con edificación dentro da parcela, o cerre só poderá levar postes e
arame, en cumprimento das condicións do artigo 103.9 do PXOM aprobado inicialmente.
-Contará coa autorización previa de Augas de Galicia.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 46,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 106,67 euros.
5.11. A D. MANUEL MARTÍNEZ POMBO, licenza para construción dun cerre de 202 metros
lineais, nas fincas nº 1603 e 1604 do plano de concentración de monte da parroquia de
Cacheiras, situadas en “Raxeira do Sebe”.
Expediente núm: 151.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros o eixe da pista pública, situando a súa
base na mesma cota que o pavimento actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 125,68 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

Total: 185,68 euros.
5.12. A D. FRANCISCO SONEIRA MELLA, licenza para obras de retellado da vivenda de 48 m2
situada no lugar de Igrexa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 152.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Tramitará a autorización previa da Consellería de Cultura-Patrimonio- sobre o bens A-05, C-5,
R-2, C06, B-5.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 29,87 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 89,87 euros.
5.13. A D. RAMÓN RICO LORASQUE, licenza para obras de retellado da vivenda e alpendres
de 140 m2 e reparar muros de pedra, afectadas pola explosión da pirotécnia, en San Domingo,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 153.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Contará coa autorización previa dos organismos da normativa sectorial vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

5.14. A D. MANUEL ESTÉVEZ BARREIRO, licenza para obras de retellado da edificación
existente de 80 m2 situada en “Calvario”-fronte campo da festa de Reis-, parroquia de Reis.
Expediente núm: 154.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Tramitará autorización previa da Consellería de Cultura-Patrimonio- sobre os bens O-25 e
C-60.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 euros.
5.15. A D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, licenza para obras de reparación da cuberta da vivenda de
68 m2 situada na rúa Concepción Arenal, nº 49 de Parque Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 155.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio dar cumprimento das condicións da ordenanza do Plan Parcial “Parque
Montouto”.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 42,31 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 102,31 euros.
5.16. A D. JAIME SÁNCHEZ LANDEIRA, licenza para obras de retellado da vivenda de 190 m2
situada en Sebe, nº 39, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 156.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma, en cuxo caso deberá presentar nova solicitude aportando proxecto técnico das obras.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Contará coa autorización previa da Consellería de Cultura-Patrimonio- en relación co ben
protexido Q03-GA 15082003-Castro do Sebe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 118,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 178,22 euros.
5.17. A Dª. MERCEDES PUGA GONZÁLEZ, licenza para obras de retellado da vivenda de 90 m2
situada en Igrexa, nº 41, parroquia de Calo.
Expediente núm: 157.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Contará coa autorización dos organismos correspondentes a normativa sectorial vixente.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 56,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 116,00 euros.
5.18. A D. MANUEL GARRIDO RODRÍGUEZ, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 110 m2 e encintado de muros, na vivenda da finca nº 2566 de Mazas, parroquia
de Calo.
Expediente núm: 158.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Contará coa autorización dos organismos correspondentes a normativa sectorial vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
5.19. A D. AGUSTÍN MOSQUERA IGLESIAS, licenza para obras de reparación da cuberta da
vivenda e do galpón danadas pola explosión da pirotecnia de Calo de uns 145 m2 (retellado), en
Solláns, nº 61, parroquia de Calo.
Expediente núm: 159.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma, en cuxo caso deberá presentar nova solicitude aportando proxecto técnico das obras.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Contará coa autorización dos organismos correspondentes a normativa sectorial vixente.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
5.20. A Dª. JOSEFINA SANMARTÍN DE JESÚS, licenza para obras de reparación da cuberta de
84 m2 situada en Rúa de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 160.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Tramitará a autorización previa da Consellería de Cultura-Patrimonio- sobre os bens existentes
na zona C-24, A-18, C-23, R-8, R-5.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 52,26 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 112,26 euros.
5.21. A D. JOSÉ R. ROO ALVAREZ, en representación de ECOMÁS SUPERMERCADOS S.L.,
licenza para acondicionamento de local destinado a supermercado, en Reborido-Galanas,
parroquia de Calo, segundo proxecto técnico de obras redactado por Julio Vázquez y Asociados
S.L., e da actividade redactado por D. Fidel Gude Sampedro.
Expediente núm: 161.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para o expediente núm. MA962A 2006/831-1, de data 1.09.2006.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a

data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 9.171,25 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 2.371,54 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 11.662,79 euros.
5.22. A D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ SUÁREZ, licenza para obras de reparación de local no
Edificio Dolmen, portal 8, local 16, baixo dereita, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 162.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Executarase mantendo as condicións de seguridade da normativa vixente.
-Non se utilizará para ningunha actividade ata tramitar o correspondente expediente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 195,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 255,20 euros.
5.23. A Dª. OLGA MARTÍNEZ SUÁREZ, licenza para obras de reparación dun local no Edificio
Dolmen, portal 7, local 14, baixo dereita, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 163.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Executarase mantendo as condicións de seguridade da normativa vixente.
-Non se utilizará para ningunha actividade ata tramitar o correspondente expediente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 256,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 316,60 euros.
5.24. A Dª. PILAR SILVA TARRIO, licenza para obras de reparación da cociña na vivenda
situada nos Tilos, U-5-B, 3º A.
Expediente núm: 164.

Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura nin
instalacións xerais da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 6,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,00 euros.
5.25. A ALVENCO XESTIÓN INMOBILIARIA, en representación de COMUNIDADE DE
PROPIETARIOS U-15-B Os Tilos, licenza para obras de substitución de chemenea do edificio,
situado na rúa do Carballo, segundo memoria valorada redactada polo técnico D. Emilio Mato
Iniguez.
Expediente núm: 165.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación.
-Contará coa autorización da normativa sectorial aplicable.
-Executarase de acordo co proxecto presentado, baixo a direción de técnico en execución
material e control de seguridade de acordo co Real Decreto 1627/97, de 24 de outubro, polo
que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción.
-A ocupación da vía pública farase de acordo coas instrucións e control da Policía Local do
Concello.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 82,08 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 142,08 euros.
5.26. A D. SANTIAGO MILLÁN REY, en representación de COMUNIDADE DE PROPIETARIOS
U-3-B Os Tilos, licenza para obras de instalación de canalóns usando grúa do edificio situado
na rúa Ameneiro.
Expediente núm: 166.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-As obras serán executadas tomando tódalas medidas de seguridade a que fai referencia a
normativa vixente e cumprindo as condicións do Real Decreto 1627/97, de 24 de outubro, polo
que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 53,84 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 113,84 euros.
5.27. A D. JOSÉ MOSQUERA BREY, licenza para canalización subterránea de acometida
eléctrica a catro vivendas en construción en Póboa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 167.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Repoñer o pavimento en perfectas condicións.
-Dar cumprimento das condicións de aliñación do Plan Xeral aprobado inicialmente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 30,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 90,00 euros.
5.28. A D. ARMANDO RIVAS CALVO, licenza para canalización subterránea de acometida
eléctrica polo borde da vía para liña de Fenosa, para dar servizo as vivendas en construción e
cruce de pista pública, en Texexe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 168.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Repoñer o pavimento en perfectas condicións.
-Instalarase de xeito que quede situada debaixo da beirarrúa pendente de construír no fronte das
vivendas.
-Aportará aval polo importe de 600 € ós efectos de garante para reposición de pavimentos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 50,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 110,00 euros.

5.29. A D. JUAN SAMPEDRO OTERO, licenza para canalización subterránea de intalación de
transformador para dar servizo as vivendas da zona, polo borde da vía en “Pontillón”, parroquia
de Luou.
Expediente núm: 169.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Repoñer o pavimento e infraestructuras en perfectas condicións.
-Instalarase na zona máis exterior da vía.
-Aportará aval polo importe de 600 € ós efectos de garante para reposición de pavimentos.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 50,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 110,00 euros.
5.30. A TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., licenza para instalación de catro postes, para dar
servizo as vivendas da zona, en Balcaide, parroquia de Calo, segundo plano e datos que
adxunta.
Expediente núm: 170.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A instalación será de carácter provisional ata a realización das obras de urbanización do vial
previsto.
-Repoñerá o pavimento e bordes de vía en perfectas condicións.
-Instalará os postes na parte mais exterior do vial público, sen afectar ás instalacións de
infraestructuras existentes nin a cuneta existente que conduce as augas pluviais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
5. LICENZAS 1ª OCUPACIÓN.
5.31. Escrito asinado por PROMOTORA PAZ AGUIAR S.L., de data 30.08.2005, con rexistro de
entrada no Concello núm. 7.272, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 7 de setembro de 2006 e demais documentos obrantes
no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a PROMOTORA PAZ AGUIAR S.L., a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en
Guldrís, Finca A, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza muncipal
núm. 204/04, de data 19.07.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

5.32. Escrito asinado por PROMOTORA PAZ AGUIAR S.L., de data 30.08.2005, con rexistro de
entrada no Concello núm. 7.273, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 7 de setembro de 2006 e demais documentos obrantes
no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a PROMOTORA PAZ AGUIAR S.L., a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en
Guldrís, Finca B, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza muncipal
núm. 205/04, de data 19.07.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

5.33. Escrito asinado por PROMOTORA PAZ AGUIAR S.L., de data 30.08.2005, con rexistro de
entrada no Concello núm. 7.2734 no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 7 de setembro de 2006 e demais documentos obrantes
no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a PROMOTORA PAZ AGUIAR S.L., a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en
Guldrís, Finca C, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza muncipal
núm. 206/04, de data 19.07.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS- CAMBIO DE EMPRAZAMENTO.
1.- Visto o escrito asinado por D. MANUEL ISIDRO OTERO CASTRO, de data 18.07.2006, con
rexistro de entrada número 6040, no que solicita a modificación do emprazamento da vivenda
unifamiliar en construción, segundo licenza urbanística que lle fora concedida pola Xunta de
Goberno Local en sesión de data 14.12.2005, expediente 342/05, sobre a finca 1157 do plano
de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, acompañando novo plano de situación
asinado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa e visado polo colexio correspondente o
29.07.2006, a Xunta de Goberno Local de conformidade co informe técnico do 11.09.2006 por
unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o solicitado, debendo executarse de acordo co plano presentado, dando
cumprimento de tódalas condicións da ordenanza de núcleos rurais das normas subsidiarias do
Concello e da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e proteción do medio rural de Galicia.
Gardará a distancia regulamentaria a lindes e vías públicas. Suxeitarse ás mesmas condicións
baixo as que foi concedida a primitiva licenza.

6º) LICENZAS DE APERTURA.
6.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por ECOMÁS SUPERMERCADOS S.L., con CIF/NIF:
B-15.368.368 (expte. 9/05), para licenza de apertura/instalación dun supermercado en
Reborido-Galanas, parroquia de Cacheiras, e dada conta do dictame ambiental emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
1.09.2006, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a ECOMÁS SUPERMERCADOS S.L., a licenza provisional para o establecemento
dun supermercado, condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de
conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible do 1.09.2006 (expediente núm. MA962A 2006/831-1):
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor autorizado.
-.Deberá dispoñer dun número de contenedores de capacidade suficiente para garantir a
adecuada xestión dos residuos producidos pola actividade (serán herméticos para residuos
orgánicos).
-.Deberán dispoñer dos equipos necesarios que posibiliten a adecuada xestión dos envases e
residuos de envases comerciais e industriais segundo o disposto na Lei 11/1997 de envases e
residuos de envases (B.O.E. nº 99 de 25/04/97).
-.Deberá solicitar Número de Rexistro Sanitario (R.D. 1712/91).
-. Deberá cumprir o R.D. 571/99 sobre Produción e Comercialización de Productos Bivalvos
Vivos.
E no caso de producir residuos perigosos:
-.Deberá solicita-la inscripción no Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de
Galicia, como pequeño productor de residuos perigosos no caso de producir menos de 10 Tn
anuais de residuos perigosos, ou solicita-la autorización de productor de residuos perigosos en
caso de superar a antedita cantidade. Todo elo segundo o establecido no Decreto 174/2005, do
9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da producción e xestión de residuos e o
Rexistro Xeral de Productores e Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/2005).
-.Os envases adicados ó almacenamento de residuos perigosos e os seus peches deberán ser
resistentes e estar en bo estado, e contar cos dipositivos adecuados que garantan a non
existencia de fugas ou derrames sobre o chan, segundo o establecido no Real Decreto 833/88,
polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986 de residuos perigosos (BOE
nº 182, 30/07/88).
-.Os residuos perigosos deberán estar etiquetados segundo o establecido no Real Decreto
833/88, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 20/1986 de residuos
perigosos (BOE nº 182, 30/07/88); non poidendo comezar o exercicio da actividade ata que non
sexa concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de
comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable,
xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se
especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

7º) APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN DE ORQUESTAS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar un gasto de:12.000 euros para a contratación de orquestras para a Festa da
Xuventude que organizará o Concello, con cargo á partida: 451.22607.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as trece horas e cincuenta e cinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de
orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da
Lei 7/85, do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 10 DE OUTUBRO DE 2006.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en
obras), sendo as 13 horas do día 10 de outubro de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os
señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando
U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da
data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE
DATAS: 07.06.2006, 23.06.2006, 03.07.2006 E 20.07.2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen
acorda aprobalos sen ningunha rectificación.
2º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
2.1. Escrito de D. Alexandre Leis Carlés, Concelleiro-Portavoz do grupo municipal do
PSG-PSOE de data 21 de xullo de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 6126, do
21.07.2006, no que solicita acceso á documentación oficial existente sobre estes asuntos:
-. Acceso ó acordo da Xunta de Goberno (e ó expediente completo) respecto das reclamacións,
estimadas e desestimadas, presentadas polos cidadáns sobre o pago da taxa do servizo de
recollida de lixo.
-. Informes da Intervención Municipal sobre cada unha das devanditas reclamacións.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Acceder ó solicitado polo interesado informándolle que poderá ver a mencionada
documentación no Departamento de Intervención o venres día 20 de outubro, a partir das 12
horas.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.2. Escrito asinado por D. Jesús Cea Seoane, de data 20.09.06, en representación da
Agrupación Deportiva “El Correo Gallego”, no que informa da organización da 29ª edición da
Carreira Pedestre Popular de Santiago, que se celebrará o domingo 29 de outubro, e solicita,
que como tódolos anos, se lle conceda unha axuda económica de 360 euros para a axuda da
compra de trofeos e material deportivo.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder a axuda solicitada, por un importe total de 360 euros.
2º) Comunicar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

2.3. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cincos membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a D. Gerardo Gestal Furelos, D.N.I. nº: 33.070.985R, por dúas
horas diarias, non debendo aportar o solicitante ningunha cantidade para o citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.4. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servicios Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cincos membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a Dª. Valentina Fieiro Sanín, D.N.I. nº: 33.182.361P, por
unha hora diaria, debendo aportar a solicitante a cantidade de 45,23 euros ó mes para o citado
fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.5. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social para o pago de 48 bonos de autobús para os
desprazamentos á UMAD en transporte público a Dª Mª Pilar Solar Seoane,
DNI:33.263.655-C, mentras non se resolve a solicitude de RISGA da interesada.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da
situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser xustificado no informe-proposta
da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda concedida será xustificado
mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social, ou técnico competente sobre
o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación
documental na forma xeral antedita. As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na
adquisición directa de bens e servizos polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na
directa prestación coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que se trate por parte de
persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.6. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª Mª Esther Rodríguez Durán para o pago de
alimentos, por contía de 137,74 euros, para satisfacer a débeda xa existente por compra de
alimentos, que se fixo con anterioridade á concesión desta axuda.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da
situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser xustificado no informe-proposta
da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda concedida será xustificado
mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social, ou técnico competente sobre
o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación
documental na forma xeral antedita. As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na
adquisición directa de bens e servizos polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na
directa prestación coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que se trate por parte de
persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.7. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª Mª Esther Rodríguez Durán,
DNI:35.281.156-F, para o pago dos lentes do seu fillo, por un importe total de 220 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da
situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser xustificado no informe-proposta
da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda concedida será xustificado
mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social, ou técnico competente sobre
o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación
documental na forma xeral antedita. As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na
adquisición directa de bens e servizos polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na
directa prestación coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que se trate por parte de
persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

2.8. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª Mª Carmen Mallón Noya,
DNI:45905917-K, para o pago do comedor escolar da súa filla durante todo o curso,
ingresándose a contía concedida na conta da APA do Colexio dos Tilos.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da
situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser xustificado no informe-proposta
da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda concedida será xustificado
mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social, ou técnico competente sobre
o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación
documental na forma xeral antedita. As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na
adquisición directa de bens e servizos polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na
directa prestación coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que se trate por parte de
persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.9. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª Carmen Paramós Veiga, DNI
33.268.656-F, para o pago do comedor escolar da súa filla durante todo o curso, ingresándose a
contía concedida na conta da APA do colexio dos Tilos.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da
situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser xustificado no informe-proposta
da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda concedida será xustificado
mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social, ou técnico competente sobre
o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación
documental na forma xeral antedita. As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na
adquisición directa de bens e servizos polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na
directa prestación coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que se trate por parte de
persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.

3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.10. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. José M. Freire
López, en representación de “Excavaciones Ovidio, S.L.”, con rexistro de entrada número
7034, de 18.08.2006, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo
importe de 1.805,81 Euros, para responder de posibles danos por mor das obras de:
Saneamento en Casalonga - Río Tinto - Pedreira (Calo), e vistos o certificado asinado polo
director das obras D. Gilberto Rodríguez Rodríguez e o informe favorable de Intervención de
data 14.09.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1.805,81 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación da fianza.
2.11. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. José M. Freire
López, en representación de “Excavaciones Ovidio, S.L.”, con rexistro de entrada número
7033, de 18.08.2006, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo
importe de 2.250,93 Euros, para responder de posibles danos por mor das obras de:
Abastecemento e saneamento en Balcaide - Calo, e vistos o certificado asinado polo director
das obras D. Gilberto Rodríguez Rodríguez e o informe favorable de Intervención de data
14.09.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 2.250,93 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación da fianza.
2.12. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Jesús Castro Puente,
con DNI. 76.847.218D, en representación de “Transportes y Maquinaria C.P. S.L.”, con
rexistro de entrada número 7.759, de 21.09.2006, no que solicita que lle sexa devolta a fianza
que ten depositada polo importe de 2.392,00 Euros, para responder de posibles danos por mor
das obras de: Urbanización en Fontenlo (Teo), e vistos o certificado asinado polo director das
obras D. Gilberto Rodríguez Rodríguez e o informe favorable de Intervención de data
09.10.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 2.392,00 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación da fianza.
2.13. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Luis Fraga López,
en representación de “Viviendas Teo, S.L.”, con rexistro de entrada número 4574, de
09.05.2006, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo importe de
18.706,10 Euros, para responder de posibles danos por mor das obras de: Urbanización
correspondente ó proxecto de construcción dun edificio de vivendas en Camiño Vello Montouto, e vistos o informe favorable asinado polo arquitecto municipal e o informe
favorable de Intervención de data 02.10.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 18.706,10 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación da fianza.

3º) APROBACIÓN DE PROPOSTA DO CIM.
Vista a proposta presentada por Mª Consuelo Cajide Labandeira, Psicóloga - Directora do CIM
de Teo, de data 21.09.06, relativo á celebración dunhas charlas divulgativas para dar a coñecer
o servizo polo concello, entre os días 16 e 30 de outubro, cun presuposto de 600 euros, a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Autorizar a realización desta actividade, cun presuposto total de 600€.
2º) Notificar este acordo á Directora do CIM de Teo, para o seu coñecemento e efectos.
4º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen
acorda aceptar as seguintes subvencións:
1) Subvención da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de subvencións a
concellos para actividades e investimentos, correspondente ó exercicio 2006; obxecto da
subvención: Campaña deportiva, importe da subvención: 4.992,00 euros, orzamento
subvencionado a xustificar: 4.992,00 euros.
2) Subvención da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de subvencións a
concellos para actividades e investimentos, correspondente ó exercicio 2006; obxecto da
subvención: Trofeos de fútbol, importe da subvención: 3.000,00 euros, orzamento
subvencionado a xustificar: 3.000,00 euros.
3) Subvención da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de subvencións a
concellos para actividades e investimentos, correspondente ó exercicio 2006; obxecto da
subvención: Pintura e acondicionamento pavillóns, importe da subvención: 4.999,13 euros,
orzamento subvencionado a xustificar: 4.999,13 euros.
4) Subvención da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de subvencións a
concellos para actividades e investimentos, correspondente ó exercicio 2006; obxecto da
subvención: Material deportivo, importe da subvención: 2.493,80 euros, orzamento
subvencionado a xustificar: 2.493,80 euros.
5) Subvención da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de subvencións a
concellos para actividades e investimentos, correspondente ó exercicio 2006; obxecto da
subvención: Festas do concello, importe da subvención: 2.995,20 euros, orzamento
subvencionado a xustificar: 2.995,20 euros.
6) Subvención da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de subvencións a
concellos para actividades e investimentos, correspondente ó exercicio 2006; obxecto da
subvención: Campamento de verán, importe da subvención: 1.997,66 euros, orzamento
subvencionado a xustificar: 1.997,66 euros.
7) Subvención da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de subvencións a
concellos para actividades e investimentos, correspondente ó exercicio 2006; obxecto da
subvención: Material de luces e son Centro Sociocultural, importe da subvención: 1.995,26
euros, orzamento subvencionado a xustificar: 1.995,26 euros.
8) Subvención da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de subvencións a
concellos para actividade xeral de promoción económica a concellos, correspondente ó
exercicio 2006; obxecto da subvención: Proxecto carnet único 4ª fase, importe da subvención:
6.799,60 euros, orzamento subvencionado a xustificar: 6.799,60 euros.
9) Subvención da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia ó abeiro da
Orde do 8 de marzo de 2006 pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de
subvencións destinadas á prestación de servizos sociais polas corporacións locais; obxecto da
subvención: Axuda a domicilio e Xestión de Programas (Programa ANTA), importe da

subvención: 85.966,32 euros (Axuda a domicilio: 45.966,32 euros e Xestión de Programas
(Programa ANTA): 40.000,00 euros).
10) Subvención da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria do programa de
contratación de animadores deportivos municipais durante 2006; importe da subvención:
6.500,00 euros.
5º) APROBACIÓN DE MEMORIAS VALORADAS E PRESUPOSTOS.
Pola Alcaldía se rectifica o erro cometido na orde do día e onde di: Aprobación de memorias
valoradas, debe dicir: Aprobación de memorias valoradas e presupostos.
Dada conta das memorias valoradas e presupostos que se atopan sobre a mesa, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aprobar as seguintes memorias valoradas/presupostos:
1.1. Presuposto para a execución da canalización de augas pluviais en Luou, asinado polo
arquitecto municipal, de data 25 de agosto de 2006, cun presuposto de contrata de: 9.709,52
euros, ive incluido.
1.2. Presuposto para a execución do saneamento en Luci, asinado polo arquitecto municipal, de
data 25 de agosto de 2006, cun presuposto de contrata de:5.922,31 euros, ive incluido.
1.3. Presuposto de ampliación do abastecemento de auga e alcantarillado no lugar de
Casal-Recesende, asinado polo arquitecto municipal, de data 25 de agosto de 2006, cun
presuposto de contrata de:11.593,64 euros, ive incluido.
1.4. Presuposto de barandilla desde rúa Ameneiro ata rúa Loureiro. Os Tilos; asinado polo
arquitecto municipal, de data 25 de agosto de 2006, cun presuposto de contrata de:5.623,20
euros, ive incluido.
1.5. Presuposto de barandilla desde o Centro de Saúde ata rúa Castiñeiro.Os Tilos; asinado polo
arquitecto municipal, de data 25 de agosto de 2006, cun presuposto de contrata de:4.217,40
euros, ive incluido.
1.6. Presuposto para a execución do cerramento de aluminio e cristal e cuberta de policarbonato
da escaleira en Colexio dos Tilos, asinado polo arquitecto municipal, de data 25 de agosto de
2006, cun presuposto de contrata de: 5.107,92 euros, ive incluido.
1.7. Presuposto das obras de alcantarillado e auga na Ufa. Cacheiras-Recesende, asinado polo
arquitecto municipal, de data 25 de agosto de 2006, cun presuposto de contrata de: 25.611,52
euros, ive incluido.
1.8. Presuposto das obras de colocación de barreira de seguridade na estrada de Noenlles-Santa
Lucía, asinado polo arquitecto municipal, de data 25 de agosto de 2006, cun presuposto de
contrata de:2.394,45 euros, ive incluido.
1.9. Presuposto das obras de afirmado e limpeza de pista. Loureiro; asinado polo arquitecto
municipal, de data 2 de outubro de 2006, cun presuposto de contrata de:10.859,61 euros, ive
incluido.
1.10. Presuposto das obras de aparcamento do cemiterio de Oza, asinado polo arquitecto
municipal, de data 7 de setembro de 2006, cun presuposto de contrata de:29.841,43 euros, ive
incluido.
1.11. Memoria valorada de Abastecemento de auga potable en Outeiro de Reis, asinada polo
enxeñeiro de minas D. José M. Rey Saiz, de data xuño de 2006, cun presuposto de contrata de:
15.286,48 euros, ive incluido.

1.12. Memoria valorada de Abastecemento de auga potable en Rarís, asinada polo enxeñeiro de
minas D. José M. Rey Saiz, de data xuño de 2006, cun presuposto de contrata de: 17.589,93
euros, ive incluido.
2º) Contratar as obras polo sistema de contrato menor de obras, autorizando os gastos con
cargo ás partidas do vixente presuposto seguidamente relacionadas:-.Obras
núm.1.1;1.2;1.3;1.7;1.11 e 1.12: 441.61102. -. Obras núm. 1.6: 422.62200. -. Obras núm.
1.4;1.5 e 1.8: 432.60000. -. Obras núm. 1.10: 443.60100. -. Obras núm. 1.9: 511.21000; ó
abeiro do disposto nos artigos 56 e 121 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, facultando á Alcaldía para
tódolos trámites sucesivos e necesarios para a execución e xestión deste acordo. En todo caso
os contratos non poderán ter unha duración superior a un ano, nin ser obxecto de prórroga, nin
de revisión de prezos.
6º) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN.
Dada conta do recurso de reposición presentado por D. Julio García Martínez, DNI:
45.955.784-J, con rexistro de entrada no Concello núm. 7572, do 13.09.2006, contra a
liquidación provisional do imposto sobre construcións, instalacións e obras relativo ó
expediente núm. 111/06, aprobada por Xunta de Goberno Local do 03.07.2006, no que sinala
que a disconformidade débese á estimación do presuposto realizada polo Concello de
44.028,40 euros que é elevadísima, pois o total dos traballos a realizar ascenderá a 9.670 euros
segundo presuposto que achega.
Visto o informe de Intervención de data 5 de outubro de 2006, no que se sinala que deberase ter
en conta o previsto na Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións
e obras que no seu artigo 10 establece: A base impoñible determinarase en función do
presuposto presentado polo interesado, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio
Oficial correspondente cando isto constitua un requisito preceptivo. Noutro caso, a base
impoñible será a determinada pola oficina técnica municipal en función dos módulos previstos
na presente ordenanza, que figuran como anexo á mesma. Pois ben, dado que o interesado non
presentou proxecto visado, é de aplicación ó modulo 2-. Obra maior, no apartado de
acondicionamento ou reforma de locais comerciais, que asigna un importe de 338,68 euros a
cada metro cadrado do local a reformar. Dado que a superficie do local é de 130 m2, o
presuposto resultante é de 44.028,40 euros, e polo tanto a liquidación provisional aprobada é
correcta.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Desestimar o recurso de reposición presentado de conformidade co informe de Intervención.
2º) Que se notifique por Secretaría este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
7º) APROBACIÓN DE AXUDAS PARA PALIAR OS DANOS PRODUCIDOS POLA
EXPLOSIÓN DA PIROTECNIA DE CALO.
Vista a acta da sesión celebrada pola comisión creada para o estudio das solicitudes de axudas
para paliar os danos producidos pola explosión da pirotecnia de Calo de data 29 de agosto de
2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda consonte coa mesma:
1º) Conceder as seguintes subvencións con cargo á aplicación orzamentaria 06.0.313.78900:

1-1) NOYA FRANQUEIRO, ANTONIO. Importe da axuda concedida: 4.449,52 euros.
1-2) FERNÁNDEZ PARAJÓ, MARÍA JOSÉ. Importe da axuda concedida:3.353,27 euros.
1-3) LÓPEZ MÉNDEZ, ANTONIO. Importe da axuda concedida:2.280,58 euros.
1-4) MIRÁS CALVO, MANUEL. Importe da axuda concedida:8.535,97 euros.
1-5) CHAVES LUEIRO, MARÍA JOSEFA. Importe da axuda concedida:3.528,11 euros.
1-6) SALTEIRO GONZÁLEZ, SANTIAGO. Importe da axuda concedida:1.001,69 euros.
1-7) GONZÁLEZ CASTRO, TELMO. Importe da axuda concedida:1.690,22 euros.
1-8) RAMA JORGE, ENRIQUE. Importe da axuda concedida:513,59 euros.
1-9) GESTAL FRANCISCO, MARÍA JOSEFINA. Importe da axuda concedida:1.282,66
euros.
1-10) MOSQUERA IGLESIAS, AGUSTÍN. Importe da axuda concedida:2.637,80 euros.
1-11) MÍGUEZ MOSQUERA, CELESTINO. Importe da axuda concedida:726,59 euros.
2º) As subvencións pagaranse previa xustificación de gastos efectivamente realizados na
reparación dos danos.
-Xustificación e pagamento das subvencións:
1) As subvencións xustificaranse por medio de facturas orixinais do gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas ou mediante certificación de obra subscrita por técnico colexiado
competente e relación de obra estimada.
2) En todo caso, deberase presentar unha declaración do beneficiario de ter cumprida a
finalidade da subvención, mediante a realización das obras para as que foi concedida.
3) Para a xustificación do gasto da subvención concedida, será requisito inexcusable que os
conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida a mesma,
debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.
No caso de que a subvención municipal en concorrencia con outras concedidas por outras
administracións públicas ou por calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou por
entidades privadas supere o 100% do presuposto da actividade correspondente, a Alcaldía
minorará o importe ata chegar ó máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.
4) O prazo para a xustificación da subvención será de 9 meses contados a partir do día seguinte
ó do acordo de concesión, se ben excepcionalmente antes da súa finalización poderá pedirse
unha prórroga para a súa xustificación. Vencidos os prazos para a xustificación das
subvencións, sen que o beneficiario da subvención teña xustificado o cumprimento da
finalidade que motivou o seu outorgamento, perderá o seu dereito a esixila e a Alcaldía
procederá a anular o correspondente compromiso, notificándollelo ós interesados.
5.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello de
Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente Código
penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.
3º) Que se notifique este acordo ós interesados para o seu coñecemento e efctos.
8º) EXECUCIÓN DE SENTENZA.

Resultando que a Xunta de Goberno Local en sesión de data 11.05.2006 adoptou o seguinte
acordo:
“” Dada conta do escrito do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santiago de
Compostela de data 21 de abril de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 4250, do
26.04.2006, polo que se remite a sentencia, firme en dereito, de data 20.03.2006, recaída no
procedemento ordinario núm. 103/2004, interposto por Ana Naya García S.L. contra acordo do
28.06.2004 desestimando reposición contra acordo do 05.04.2004 que adxudica o contrato de
xestión da Escola Infantil de Calo, que no seu fallo di: Que, con estimación parcial do recurso
contencioso-administrativo presentado pola entidade “Ana Naya García S.L.”, en relación coa
resolución dictada polo Concello de Teo en data 28 de xuño de 2004, que desestimaba o
recurso de reposición interposto pola demandante frente ó acordo de 5 de abril de 2004, que
adxudica o contrato de xestión, en réxime de concesión administrativa, da Escola Infantil de
Calo á empresa ”Aurora, Pilar, Ana S.L.” debo declarar e declaro a non conformidade a dereito
do acto administrativo recurrido, o cal se anula no sentido de obrigar á Mesa de Contratación a
efectuar unha nova valoración das proposicións económicas presentadas polos concursantes na
que se valore a documentación aportada por cada un deles con arreglo ós criterios e
puntuacións que figuran no prego, e por tanto efectuando unha nova valoración dos proxectos
educativos e organizativos con arreglo ó razonado nesta resolución, e valorando por separado a
experiencia e a oferta de persoal de apoio, tamén con arreglo ó razonado nesta sentencia; non
facendo expresa condena respecto das custas causadas neste xuizo.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Executar a sentencia referenciada debendo reunirse novamente a Mesa de Contratación
designada no seu día para proceder á unha nova valoración das ofertas conforme se indica na
sentencia.
2º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites sucesivos e necesarios para a execución e
xestión deste acordo.””
Resultando que a Mesa de Contratación reuniuse con data 1 de setembro de 2006, e eleva á
Xunta de Goberno Local a seguinte proposta: Adxudicar á empresa “ Aurora, Pilar, Ana S.L.”
con CIF:B-15922230 e domicilio en Rúa Ameneiro, U2A, P2, 2º I, Os Tilos, o contrato de
xestión da Escola Infantil Municipal de Calo.
Resultando que segundo se desprende do anexo da acta da Mesa de Contratación, de avaliación
das ofertas presentadas, a mencionada empresa é a que obtivo a maior puntuación (7,70 puntos)
das ofertas presentadas, que se desglosa do seguinte xeito: Proxecto educativo:2,70 puntos.
Estudo de custes:2,50 puntos. Experiencia:0 puntos. Persoal de apoio: 2,50 puntos, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Executar a sentenza referenciada adxudicando á empresa “ Aurora, Pilar, Ana S.L.” con
CIF:B-15922230 e domicilio en Rúa Ameneiro, U2A, P2, 2º I, Os Tilos, o contrato de xestión
da Escola Infantil Municipal de Calo.
2º) Remitir certificación deste acordo ó Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 1 de
Santiago de Compostela para o seu coñecemento e efectos.
9º) AROBACIÓN DAS BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE
UN/HA ANIMADOR/A CULTURAL.

Dada conta das bases confeccionadas para a contratación laboral temporal dun/ha animador/a
cultural, subvencionado parcialmente pola Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da
Convocatoria de programas de apoio á cultura, dirixidos a concellos, para actividades e
investimentos, durante o ano 2006, coa contía de: 6.500 euros, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar as seguintes bases obrantes no expediente:
BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN/HA ANIMADOR/A
CULTURAL PARA O CONCELLO DE TEO.
1ª.- Obxecto da convocatoria.- A presente convocatoria ten por obxecto a contratación
dun/ha animador/a cultural, por un período dun ano, cunha xornada de 40 horas
semanais, na modalidade contractual laboral de obra ou servizo determinado, para que
preste os seus servizos no Concello de Teo, ó abeiro da Convocatoria de programas de
apoio á cultura, dirixidos a concellos, para actividades e investimentos, durante o ano
2006, da Deputación Provincial de A Coruña.
As retribucións a percibir será de: 18.930 euros brutos/ anuais (prorrateo de pagas
extras incluido) e farase con cargo á subvención que outorga a Excma. Deputación
Provincial de A Coruña para o exercicio 2006. O Concello obrígase a aboar o importe
total do contrato, facéndose cargo da posible diferencia entre dito importe e a axuda da
Deputación, así como das indemnizacións ás que houbera lugar e calquera outros gastos
que orixine o contrato formalizado. A achega do Concello, representará como mínimo o
40% do custo do animador.
2ª.- Requisitos dos aspirantes.- Os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos:
a) Ser cidadán español ou estar nalgún dos supostos ós que fai referencia a Lei 17/1993,
de 23 de decembro.
b) Ter cumpridos 18 anos de idade.
c) Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desempeño das
funcións propias do posto de traballo para o que se opta.
d) Estar en posesión como mínimo da titulación de Técnico en Animación Sociocultural
ou de Diplomado en Educación Social; no seu defecto admitiráse a titulación en
Maxisterio e outras titulacións universitarias.
e) Non ter sido separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera
das administracións públicas, nin estar incapacitado/a nin inhabilitado/a para o
exercicio de funcións públicas.
f) Non incurrir en causa de incompatibilidade ou de incapacidade, conforme á
normativa vixente.
g) Deberán estar en posesión do permiso de conducir clase B.
Os presentes requisitos entenderanse referidos á data de expiración do prazo sinalado
para a presentación de instancias.

3ª.- Solicitudes.- As persoas que desexen tomar parte na presente contratación, deberán
presentar as súas solicitudes no Rexistro do Concello no prazo de dez (10) días naturais,
contados dende o seguinte ó da publicación do anuncio da convocatoria no BOP,
acompañando á instancia, que deberá axustarse ó modelo que figura como anexo I
destas bases, dos seguintes documentos:
a) Documento Nacional de Identidade.
b) Título esixido na convocatoria.
c) Documentos que acrediten os requisitos alegados na fase de concurso.
d) Declaración xurada de cumplir todos os requisitos esixidos na Base 2ª desta
convocatoria.
e) Permiso de conducir.
Os méritos non xustificados non serán tidos en conta polo tribunal cualificador.
Os documentos presentaranse en copia debidamente compulsada.
4ª.- Tipo de contrato e xornada de traballo.- O contrato será de duración determinada, ó
abeiro do disposto na lexislación vixente e na convocatoria de programas de apoio á
cultura, dirixidos a concellos, para actividades e investimentos, durante o ano 2006 da
Deputación Provincial da Coruña, cunha duración dun (1) ano.
A xornada de traballo será de 40 horas semanais, prestadas en horario a fixar pola
Alcaldía.
Os traballadores disfrutarán dos descansos que establece a lei, sendo dados de alta na
Seguridade Social e formalizando o correspondente contrato de traballo.
5ª.- Realización de tarefas.- As tarefas a realizar serán:
1- Desenvolver os programas culturais do Concello e colaborar nos programas da
Deputación; así mesmo deberá estar en condicións de realizar traballos de apoio na aula
de informática municipal.
2- Programación, organización e desenvolvemento de actividades culturais.
3- Colaborar nas campañas culturais da Xunta de Galicia e da Deputación Provincial.
4- Colaborar coas entidades culturais para dinamizar a vida cultural do Concello.
5- Colaborar nas tarefas de supervisión que realice tanto a Deputación Provincial como
a Xunta de Galicia.
6- Aquelas outras tarefas relacionadas coa posta en funcionamento de actividades
culturais que lle sexan encomendadas polos órganos de goberno do Concello.
6ª.- Lista de admitidos.Rematado o prazo de presentación de instancias, publicarase a lista provisional de
admitidos/as e excluídos/as no taboleiro de anuncios do Concello, concedéndose un

prazo de dez días naturais a efectos de reclamacións. No anuncio no que se publique a
lista definitiva de admitidos/as designarase o tribunal cualificador, sinalándose lugar,
día e hora na que se procederá á valoración dos méritos e a realización da entrevista.
7ª Tribunal cualificador.1.- Estará formado do seguinte xeito:
Presidente:
O da Corporación ou concelleiro en quen delegue.
Vocais:
-.1º Tenente de Alcalde ou concelleiro en quen delegue.
-. 2º Tenente de Alcalde ou concelleiro en quen delegue.
-. Representante designado pola Deputación Provincial da Coruña.
-. O Técnico Local de Emprego, como representante sindical do persoal laboral do
Concello.
Secretario: O Secretario do Concello ou funcionario no que delegue, con voz pero sen
voto.
2.- O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos
seus membros, titulares ou suplentes, sendo preciso en todo caso a asistencia do
Presidente e do Secretario.
3.- O tribunal cualificador queda autorizado para resolver as dúbidas que se presenten, e
adoptar os acordos necesarios para a boa orde do proceso selectivo en todo o non
previsto nas presentes bases.
8ª.- Procedemento de selección.Desenvolverase en dúas fases: a) concurso e b) entrevista persoal.
a) Na fase de concurso serán cualificados polo tribunal os méritos a que se refire a base
9ª desta convocatoria, e aplicarase a valoración establecida no correspondente baremo e
en función da documentación presentada polos aspirantes. Non serán obxeto de
valoración aqueles méritos que non estean debidamente acreditados. A cualificación
desta fase deberá estar concluida antes de ter lugar a realización da entrevista e farase
público o seu resultado no taboleiro de anuncios da Casa do Concello. A puntuación
máxima será de 75 puntos.
b) A entrevista persoal, na que se valorarán as condicións e aptitudes dos mesmos para
o posto de traballo a desempeñar, versará sobre as funcións propias do posto a
desenvolver especificados no apartado 5º destas bases e a actividade cultural no
Concello de Teo. A puntuación máxima que se poderá acadar nesta fase será de 25
puntos. A convocatoria para a realización da entrevista realizarase xunto coa
publicación no taboleiro de anuncios do Concello das puntuacións da fase de concurso.

9ª.- Baremo de méritos para a fase de concurso.- Serán méritos valorables os seguintes,
e coa seguinte puntuación:
A) Titulacións académicas:
Por estar en posesión das seguintes titulacións, sempre e cando non fose achegada como
requisito indispensable para participar nesta convocatoria, que serán excluíntes entre sí,
valorándose, en caso de concorrencia, únicamente a que teña maior puntuación:
A.1.- Diplomado en Maxisterio ou Diplomado en outras titulacións universitarias: 15
puntos.
A.2.- Licenciaturas universitarias: 25 puntos.
A acreditación dos méritos deste apartado farase mediante copia compulsada do
correspondente título.
B) Realización de cursos:
B.1) Cursos ou similares de informática impartidos por universidades, INEM e outros
organismos públicos, ou outras entidades sempre e cando estean debidamente
homologados.
B.1.1.- Por cursos, seminarios e xornadas de 10 a 20 horas lectivas: 0,10 puntos.
B.1.2.- Por cada curso, seminario e xornada de 20 a 40 horas: 0,20 puntos.
B.1.3.- Por cada curso, seminario e xornada de 40 a 60 horas: 0,50 puntos.
B.1.4.- Por cada curso, seminario e xornada de máis de 60 horas: 1,00 punto.
B.2) Cursos ou similares relacionados con actividades culturais impartidos por
universidades, INEM e outros organismos públicos, ou outras entidades sempre e cando
estean debidamente homologados.
B.2.1.- Por cursos, seminarios e xornadas de 15 a 49 horas lectivas: 0,25 puntos.
B.2.2.- Por cada curso, seminario e xornada de 50 a 99 horas: 1 punto.
B.2.3.- Por cada curso, seminario e xornada de 100 a 270 horas: 1,50 puntos.
B.2.4.- Por cada curso, seminario e xornada de 271 a 500 horas: 1,75 puntos.
B.2.5.- Por cada curso, seminario e xornada de máis de 500 horas: 2 puntos.
Aqueles cursos nos que se especifique o número de días pero non de horas, valoraránse
cada día como 6 horas. Se non se especifica nin días nin horas, non se valorarán.
A puntuación máxima que se pode acadar no apartado B é de 15 puntos.
A acreditación dos méritos deste apartado farase mediante certificado expedido polo
órgano correspondente.
C) Cursos de galego:

1º.- Poseer o curso de perfeccionamento en lingua galega: 10 puntos.
2º.- Poseer o curso de iniciación en lingua galega: 5 puntos.
A valoración do título superior -o de máis puntuación- exclúe o título inferior -o de
menor puntuación- sendo a valoración máxima deste mérito de 10 puntos.
D) Por servizos prestados como monitor ou animador cultural:
Por servizos prestados na Administración Local: 0,5 puntos por mes.
Por servizos prestados noutra Administración Pública: 0,25 puntos por mes.
Por servizos prestados en empresas privadas: 0,10 puntos por mes.
A acreditación do presente mérito farase unicamente mediante a presentación dos
correspondentes contratos laborais xunto co certificado de vida laboral.
A puntuación máxima deste apartado será de 25 puntos.
10ª .Relación de aprobados e presentación de documentación:
1.- Terminada a cualificación da fase de méritos dos aspirantes, o Tribunal cualificador
publicará a relación de aspirantes por orde de puntuación, mediante anuncio no
Taboleiro de Anuncios do Concello.
2.- Concluído o proceso selectivo o tribunal publicará a relación de aprobados por orde
de puntuación, non podendo rebasar éstos o número de prazas convocadas e elevarase a
devandita relación, xunto coa acta da última sesión, ó Alcalde-Presidente, quen
efectuará o nomeamento.
3.- No caso de empate na puntuación final daráse preferencia ó candidato que posúa a
titulación de Técnico en Animación Sociocultural ou Diplomado en Educación Social.
Se persiste o empate, darase preferencia ó candidato que maior puntuación acadase nos
seguintes apartados e polo orde que se cita: no apartado de cursos e no apartado de
experiencia. Se aínda así persistise o empate, decidirase mediante sorteo público.
4.- Non poderán seleccionarse máis candidatos que prazas convocadas, aínda que co
resto de solicitantes non seleccionados establecerase unha orde para cubrir as posibles
vacantes que poideran producirse, só válido para o período de duración da presente
contratación.
5.- O aspirante proposto disporá dun prazo de tres días desde a publicación do resultado
desde proceso de selección para presentar na Secretaría do Concello os documentos
acreditativos de que se cumpren os requisitos previstos na base segunda.
6.- Se o aspirante proposto non presentase dentro do prazo indicado -excepto por causa
de forza maior- a súa documentación correspondente ou non acreditase reunir os
requisitos esixidos, non poderá procederse ó seu nomeamento, quedando anuladas todas
as súas actuacións, sen prexuízo das responsabilidades por falsidades na instancia.
11ª.- Formalización do contrato.

O contrato formalizarase co aspirante seleccionado no prazo máximo de dez días
naturais dende a data de notificación do Decreto de nomeamento dictado pola Alcaldía.
12ª.- Recursos
A presente convocatoria e cantos actos administrativos se deriven da mesma poderanse
impugnar polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei 30/1992 de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Teo, 5 de outubro de 2006
O Alcalde, Asdo: Armando U. Blanco Martínez.
ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA
D/Dna._____________________________ de _____ anos, con domicilio en
____________________________________________
nº
____,
piso
____
C.P._______, teléfono ____________, D.N.I.___________ e e-mail _______________
EXPÓN:
Que desexo participar no proceso selectivo convocado polo Concello de Teo para a
selección de UN/HA ANIMADOR/A CULTURAL, publicada no Boletín Oficial da
Provincia nº ______ , de data ____ de _______ de ______.
Que reúno todos os requisitos esixidos, referidos á data de finalización do prazo
sinalado para a presentación da solicitude, nas Bases que acepto e declaro coñecer e que
son certos os datos obrantes na presente instancia, comprometéndome a probar
documentalmente todos os datos que figuran nesta solicitude.
Adxunto achego coa presente instancia, segundo dispón a Base 3ª da Convocatoria:
* Fotocopia compulsada do D.N.I.
* Fotocopia compulsada do título esixido na convocatoria.
* Declaración xurada de cumprir todos os requisitos esixidos na Base 2ª desta
convocatoria.
* Xustificantes dos méritos que se alegan:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________
5. _______________________

6.________________________
7.________________________
8.________________________
9.________________________
10._______________________
Por todo o exposto, SOLICITO:
SER ADMITIDO A PARTICIPAR NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA
A PRAZA DE ANIMADOR/A CULTURAL, EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN
LABORAL TEMPORAL POR UN (1) ANO, DO CONCELLO DE TEO.
En Teo, ____ de ____________ de _____.
(sinatura)
SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE TEO.

Anexo II
DECLARACIÓN XURADA
D/Dna._______________________
de
_____
anos,
con
domicilio
en
_____________________________ nº ____, piso ____ C.P._______, teléfono
____________, D.N.I.___________ e e-mail _______________ de conformidade co
disposto na base 3ª da Convocatoria para a contratación laboral temporal dun/ha
animador/a cultural para o Concello de Teo, publicada no B.O.P. nº _____ do ____ de
______ de ______
DECLARO BAIXO PROMESA OU XURAMENTO QUE REÚNO OS REQUISITOS
ESIXIDOS NA BASE SEGUNDA DA CONVOCATORIA, REFERIDOS Á DATA
DE FINALIZACIÓN DO PRAZO SINALADO PARA A PRESENTACIÓN DA
SOLICITUDE.
En ___________, ____de ________de _____
(sinatura)
Asdo.: __________________________
SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE TEO.
10º) APROBACIÓN DAS BASES DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DUNHA
PRAZA DE CABO DA POLICÍA LOCAL.

Dada conta das bases confeccionadas para a cobertura da praza de cabo da Policía Local, que se
atopa vacante, e visto o informe xurídico de data 29 de agosto de 2006 do letrado D. José
Enrique Herrero de Padura, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar as seguintes bases obrantes no expediente:
BASES DO CONCURSO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE CABO DA POLICÍA LOCAL

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.
O obxecto da convocatoria é a provisión en propiedade dunha praza de Cabo, reservada no cadro
de persoal a funcionarios de carreira de Administración Especial, subescala servicios especiais, clase
Policía Local, categoría Cabo, grupo D, segundo o sinalado no art. 25 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, e
no artigo 22.2 da Lei 3/1992, do 23 de marzo, de coordinación de policías locais.
As presentes bases publicaranse integramente no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP)
e no taboleiro de anuncios da Casa do Concello. Estrato das mesmas será publicado no diario Oficial
de Galicia.

2.- NÚMERO DE PRAZAS QUE SE CONVOCAN.
Unha.
3.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
Concurso.
4.- REQUISITOS E TITULACIÓN ESIXIDA.
Os aspirantes precisan estar en posesión do título de graduado escolar, formación profesional de
1.º grao ou equivalente, ou en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación de
instancias, e ter prestados servicios como garda da Policía Local do Concello de Teo, co carácter de
funcionario en propiedade, cunha antigüidade como mínimo de 2 anos.

5.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS E DOCUMENTACIÓN.
Os/as aspirantes que desexen participar no concurso deberán facelo constar mediante instancia
segundo o modelo oficial que se recolle no Anexo II, na que manifesten que reúnen todos e cada un
dos requisitos establecidos na base cuarta da convocatoria comprometéndose no caso de obter a
praza a prestar xuramento ou promesa conforme o RD 707/1979 do 5 de abril.

Os requisitos deberán reunirse con referencia ó derradeiro día do prazo de presentación de
instancias.
As solicitudes dirixiranse ó Sr. Alcalde, e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello no prazo de
vinte días naturais contados a partir do seguinte o da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do
Estado (BOE). Así mesmo, poderán presentarse a través do procedemento previsto no artigo 38.4 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.
Xunto coas solicitudes achegarase a documentación acreditativa dos méritos que serán obxecto de
avaliación no concurso, segundo o previsto na base 8ª, así como unha memoria na que se recolla o
proxecto organizativo e de funcionamento do servizo.
6.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Expirado o prazo de presentación de instancias o señor alcalde-presidente, no prazo de 10 días
naturais, dictará resolución, declarando aprobada a lista provisional de admitidos e excluídos. En dita
resolución que se publicará no B.O.P. e no taboleiro de edictos do Concello, indicarase o nome,
apelidos e DNI dos admitidos/as e excluídos/as coas causas da exclusión e concedendo un prazo de
dez días para reclamacións.
As reclamacións será aceptadas ou rexeitadas por resolución da Alcaldía, aprobando a lista
definitiva de admitidos/as e excluídos/as; na mesma resolución o señor alcalde determinará o lugar,
data e hora de comezo do proceso de avaliación, así como os nomes dos membros do tribunal. As
referidas resolucións publicaranse no Taboleiro de edictos da Casa do Concello.
7.- TRIBUNAL CUALIFICADOR.
Presidente: - O alcalde ou concelleiro en quen delegue.
Secretario: - O secretario do Concello ou funcionario en quen delegue.
Vocais:

- Un funcionario designado pola Alcaldía.
- Un concelleiro da Corporación de Teo.
- Un representante da Xunta de Galicia designado pola Consellería competente a
proposta da Academia Galega de Seguridade, de entre profesionais da Policía local.
- Un representante sindical.

Por cada membro se designará un suplente.
Este órgano non poderá constituírse, nin actuar sen a presencia, cando menos, da maioría absoluta
dos seus membros, titulares ou suplentes, indistintamente. Todos os vocais deberán ter a titulación
igual ou superior ao posto de traballo que se convoca.
Os membros do tribunal absteranse de intervir e comunicarano á autoridade convócante cando
concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 28.2 da Lei 30/1992 de réxime xurídico das
administracións públicas ou no artigo 13.2 do RD 364/1995 do 10 de marzo. Os aspirantes poderán
recusar ós seus membros cando concorran aquelas circunstancias.
O tribunal resolverá tódalas dúbidas que xurdan na aplicación das presentes normas así como nos
casos non previstos polas mesmas.

Poderanse nomear polo presidente da corporación asesores do tribunal, con voz e sen voto,
sempre que se estimen necesarios para a adecuada cualificación dunha proba.
Para os efectos das indemnizacións de asistencia, os compoñentes do tribunal que actúen nestas
probas terán a categoría terceira, de conformidade co que dispón o artigo 30 do RD 462/2002, do 24 de
maio.
8.-CONCURSO.
De conformidade co disposto no baremo xeral de méritos para promoción interna das policías locais
de Galicia establécense os seguintes criterios de avaliación:
1ª Fase: ata 75 puntos de acordo coa táboa que figura como Anexo I.
2ª Fase: capacitación profesional:
a) Ata 10 puntos segundo informe do Concello sobre a súa traxectoria profesional.
b) Ata 15 puntos presentación e defensa diante do tribunal dun proxecto organizativo do
posto de traballo ó que aspira.
9.-CUALIFICACIÓN.
O tribunal examinará as solicitudes presentadas avaliando unicamente os méritos xustificados
documentalmente.
A cualificación acadada será a que corresponda á suma das dúas fases de concurso.
O informe do Concello estará baseado no eficaz cumprimento do servicio, grao de motivación,
dedicación, capacidade de liderato, adecuación para o traballo en equipo, e, en xeral tódolos aspectos
que resulten relevantes para o servicio.
O tribunal, á vista do expediente persoal do interesado e do informe do Concello puntuará a súa
traxectoria persoal de 0 a 10 puntos.
A estimación dos méritos da memoria e da defensa diante do tribunal efectuarase mediante a
media aritmética das outorgadas por cada un dos membros do tribunal.
10.-CURSO DE FORMACIÓN.
O aspirante proposto polo tribunal deberá supera-lo curso teórico-práctico na Academia Galega de
Seguridade, nas condicións que regulamentariamente se determinen.
11.-NOMEAMENTO.
O nomeamento producirase logo de supera-lo curso de formación.
12.-LEXISLACIÓN SUPLETORIA.
Decreto 204/2000 de 21 de xullo, polo que se refunde a normativa vixente en materia de policías
locais, e fixa os criterios básicos de selección, formación, promoción, mobilidade, coordinación,
homoxeneización e rexistro dos seus membros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Teo, a 6 de outubro de 2006

O ALCALDE,

ANEXO I
BAREMO DE MÉRITOS PARA PROMOCIÓN INTERNA NAS
POLICIAS LOCAIS DE GALICIA
Concept o xeral

Tot al
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ANEXO II

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUNHA
PRAZA DE CABO DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE TEO

1) DATOS PERSOAIS:
Apelido 1:

Apelido 2:

Nome:

Núm. Documento Identidade:

Domicilio:

CP

Localidade:

Provincia

Data de nacemento:

Nacionalidade:

Tfno:
País:

2) PROCESO SELECTIVO:
Posto de traballo:

Data da

BOP:

DOG:

BOE:

convocatoria:
Titulación mínima esixida:

3) M ÉRITOS ALEGADOS: (Non utilizar os espazos sombreados. Serán cubertos polo tribunal).
MÉRITOS (de necesitar máis espazo, utilizar outra folla)

A)

PROFESIONAIS

Prensa:

B)

FORMATIVOS

C) ENTREVISTA

PUNTUACIÓN TOTAL

_________________, ____ de ______________________ de _______
(Sinatura)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE TEO, (A Coruña)

11º) LICENZAS DE APERTURA.
11.1.- Escrito de Dª. MANUELA DANZA RIVADULLA, CIF/NIF: 33.292.775-E, con rexistro de
entrada no Concello núm. 5157, de data 31.05.2006, solicitando licenza de apertura para o
establecemento dunha floristería, en Ameneiro, Edificio Danza, parroquia de Calo.
Vistos o proxecto redactado polo arquitecto técnico D. Enrique Perol Rama, con visado nº
505–842 do 26.04.2005, e o informe favorable da Consellería de Sanidade de data 11.09.2006,
e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a licenza que se solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de: 43,54
euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
11.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en
representación de REPSOL BUTANO, S.A., con CIF/NIF: 76.449.493-T (expte. 11/06), para
licenza de apertura/instalación dun depósito de gas propano de 4.000 litros (aéreo), para dar
subministro a un restaurante (TRANSEGUR RESTHOT, S.L.) sito en Pedreira, parroquia de Calo, e
dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 26.09.2006, calificando dita actividade como

perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en representación de REPSOL BUTANO, S.A., a
licenza provisional para instalación dun depósito de gas propano de 4.000 litros (aéreo),
condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co
dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
26.09.2006 (expediente núm. MA962A 2006/000892-1):
-.Deberá cumprir os requisitos contidos no proxecto; non poidendo comezar o exercicio da
actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable que se
levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser
favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que
se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
11.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en
representación de REPSOL BUTANO, S.A., con CIF/NIF: 76.449.493-T (expte. 12/06), para
licenza de apertura/instalación dun depósito de gas propano de 4.000 litros (enterrado), para dar
subministro a unha comunidade de propietarios de oito chalets en Insua, parroquia de Luou, e
dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 26.09.2006, calificando dita actividade como
perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en representación de REPSOL BUTANO, S.A., a
licenza provisional para instalación dun depósito de gas propano de 4.000 litros (enterrado),
condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co
dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
26.09.2006 (expediente núm. MA962A 2006/000891-1):
-.Deberá cumprir os requisitos contidos no proxecto; non poidendo comezar o exercicio da
actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable que se
levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser
favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que
se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
11.4.- Escrito de D. JOSÉ SANLES MARTÍNEZ, en calidade de director do COLEXIO PÚBLICO
IGLESIA DE CALO, CIF/NIF: 33.152.751-E (expte. 16/06), de data 18.07.2006, con rexistro de
entrada no Concello núm. 6143, do 21.07.2006, solicitando licenza de instalación dun depósito
de G.L.P. de 2.450 L (aéreo), para dar subministro á cociña do colexio.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadido o informe do arquitecto técnico municipal do 29.09.2006, segundo os requisitos
esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de
novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para instalación dun
depósito de G.L.P. de 2.450 L (aéreo), para dar subministro á cociña do colexio, sito en Iglesia,
parroquia de Calo.

2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
11.5.- Escrito de D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en representación de REPSOL BUTANO, S.A.,
con CIF/NIF: 76.449.493-T, (expte. 17/06), de data 7.07.2006, con rexistro de entrada no
Concello núm. 6691, do 1.08.2006, solicitando licenza de instalación dun depósito de G.L.P. de
4.000 L (aéreo), para dar subministro a unha comunidade de propietarios de 12 vivendas.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadido o informe do arquitecto técnico municipal do 29.09.2006, segundo os requisitos
esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de
novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para instalación dun
depósito de G.L.P. de 4.000 L (aéreo), para dar subministro a unha comunidade de propietarios
de 12 vivendas, en Pontevea, parroquia de Reis.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
11.6.- Dada conta do escrito asinado por D. JUAN JESÚS OREIRO OREIRO, en calidade de
administrador da sociedade OS TILOS HOSTELERA, S.C., CIF/NIF: G-70.051.560, con rexistro de
entrada no Concello núm. 8697, de data 5.10.2006, no que solicita o cambio de titularidade do
establecemento dedicado a Café Bar, situado no Centro Comercial Os Tilos, local 44, que viña
sendo explotado por Dª. Mª Beatriz Redondo Toucedo, segundo licenza de cambio de
titularidade que lle fora concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 5.10.2004;
vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
12º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a
seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

12.1. A MAHIA INMOBILIARIA S.L., licenza para construción dun edificio destinado a locais
comerciais na parcela EQ-SC (parcela 13), SAUR-2 Galanas, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Javier Amenedo Ansede.
Expediente núm: 171.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, dando cumprimento das alturas máximas
permitidas.
-Tramitará licenza de apertura de actividades antes do inicio das mesmas.
-A construción deberá estar adaptada ó ambiente, dando cumprimento dos artigos 104, 105 e
106 da Lei 9/2002.
-Conectarase coa rede existente de saneamento e auga potable, segundo as condicións técnicas
sinaladas polo Plan Parcial baixo as directrices da compañía adxudicataria.
-Calquera actividade incluida no Regulamento de Actividades Molestas, será tramitada
previamente ó inicio das mesmas.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: URBANO.
-Uso: SOCIOCULTURAL E COMERCIAL.
-Altura permitida:B+2(9.50).
-Edificabilidade:471,45 m2.
-Distancia a lindes: 3 m.
-Presuposto: 72.400 €
-Técnico director das obras: José Miguel Romero Formoso.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.172 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 685,95 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.977,95 euros.
12.2. A D. LUIS RENDO ARAUJO, en nome da COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DO
EDIFICIO U-4-B OS TILOS, licenza para obras de instalación dun ascensor no edificio existente
na rúa Salgueiro, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Juan Pinto Tasende.
Expediente núm: 172.

Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación.
-Contará coa autorización da normativa sectorial aplicable e normativa vixente.
-Executarase de acordo co proxecto presentado, baixo a direción de técnicos directores de obra,
dando cumprimento das normativas de seguridade de acordo co Real Decreto 1627/97, de 24 de
outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de
construción.
-Darase cumprimento das condicións do Decreto de accesibilidade.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 680 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 740 euros.
12.3. A Dª. JOSEFA VIRTUDES NEIRA FURELOS, licenza para construción dun galpón auxiliar
da vivenda de 30 m2, na finca da casa en Pedra, nº 26, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 173.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixo da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 40º.
-As novas construcións manterán as condicións ambientais do núcleo, a morfoloxía do
asentamento e a tipoloxía das edificacións do lugar e utilizarán para a súa edificación os
materiais, cores e formas constructivas tradicionais e comúns do propio asentamento. As
características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal sentido, para o acabado
das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais tradicionais e propios da zona. En casos
xustificados pola calidade arquitectónica da edificación, poderán empregarse outros materiais
que harmonicen cos valores naturais, a paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe.
-A obra situarase dentro da zona da finca clasificada como Núcleo Rural.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 85,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 145,06 euros.

12.4. A D. RAFAEL MÉNDEZ COBAS, licenza para construción dun cerre de 35,90 metros
lineais, con postes e alambre, na finca que sinala no plano que xunta coa solicitude, parroquia
de Calo.
Expediente núm: 174.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 6 metros ó eixe da pista pública, situando a súa
base na mesma cota que o pavimento actual, á distancia que indique Augas de Galicia con
respecto ó regato existente.
-Contará coa autorización previa de Augas de Galicia.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 22,34 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,34 euros.
12.5. A D. RAMÓN CREO GONZÁLEZ, licenza para construción dun cerre de 230 metros
lineais, con bloques, postes e alambre, na finca que sinala no plano que xunta coa solicitude,
parroquia de Luou.
Expediente núm: 175.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia que indique a Excmª. Deputación con respeto á estrada provincial,
situando a súa base na mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 143,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 203,11 euros.

12.6. A D. JOSÉ RAMÓN GÓMEZ GARABOA, licenza para construción dun cerre con muro de
mampostería tradicional de 75 metros, na finca nº 2611 que sinala no plano que xunta coa
solicitude, en Vilar de Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 176.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a súa
base na mesma cota que o pavimento actual.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 46,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 106,67 euros.
12.7. A Dª. MANUELA MARTÍNEZ REY, licenza para construción dun cerre de 30 metros con
adobe e alambre en As Laxes, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 177.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 4 metros ó eixe da pista pública, situando a súa
base na mesma cota que o pavimento actual.
-Contará coa autorización de Augas de Galicia.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 euros.

12.8. A D. JOSÉ MANUEL DUARTE ALVAREZ, licenza para construción dun cerre de 65
metros con pedra, na finca nº 74-2 de Freixeiro, parroquia de Reis.
Expediente núm: 178.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a súa
base na mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación no caso de estar
edificada a finca. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais
da zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais. No caso de fincas sen edificar
o cerre só pode ser con postes e alambre.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 40,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 100,44 euros.
12.9. A D. MANUEL COELLO GARCÍA, licenza para construción dun cerre de 165 metros con
base de formigón, postes e alambre en Ribas, parroquia de Oza.
Expediente núm: 179.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a súa
base na mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación no caso de estar
edificada a finca. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais
da zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais. No caso de solo rústico con
edificación será aplicable esta mesma condición.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 102,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 162,66 euros.
12.10. A Dª. AMELIA VARELA CUTRÍN, licenza para construción dun cerre de 229 metros con
bloques, postes e alambre, na finca nº 557 de Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 180.

Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública, situando a súa
base na mesma cota que o pavimento actual.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación no caso de estar
edificada a finca. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais
da zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais. No caso de solo rústico con
edificación será aplicable esta mesma condición.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 142,48 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 202,48 euros.
12.11. A D. LORENZO OTERO GULDRÍS, licenza para construción dun cerre de 14 metros
entre lindeiros na finca nº 9 de Póboa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 181.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación no caso de estar
edificada a finca. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais
da zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 8,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 68,71 euros.
12.12. A D. ALFONSO BLANCO LEBORÁN, licenza para construción dun cerre de 197 metros,
na finca nº 1091 do polígono 5, en “O Portiño” Raxó, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 182.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública e situará a base
do mesmo na mesma cota que a pista existente.

-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación no caso de estar
edificada a finca. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais
da zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 122,57 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 182,57 euros.
12.13. A D. MANUEL A. SAAVEDRA CEPEDA, licenza para construción dun cerre parcial entre
lindes de 60 metros, na finca nº 537 do plano de concentración parcelaria da parroquia de
Cacheiras.
Expediente núm: 183.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Situarase o primeiro poste a unha distancia mínima de 5 metros ó eixe da pista pública e
situará a base do mesmo na mesma cota que a pista existente.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación no caso de estar
edificada a finca. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais
da zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 euros.
12.14. A Dª. BENILDE FERNÁNDEZ PENA, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 120 m2 en Nespereira, parroquia de Luou.
Expediente núm: 184.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de

terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 euros.
12.15. A D. JOSÉ CASTRO CELA, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación de
40 m2 en Ribeira, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 185.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,89 euros.
12.16. A D. JOSÉ RAMÓN TUBIO PÍAS, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 200 m2 en Pite, segundo plano que xunta á solicitude, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 186.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.

-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 124,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 184,44 euros.
12.17. A D. JOSÉ VÁZQUEZ CALVO, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación
de 67 m2 en Vilar de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 187.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 41,69 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 101,69 euros.
12.18. A D. ALFREDO MÁRQUEZ BARREIRO, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 40 m2 en Pedrouso, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 188.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.

-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,89 euros.
12.19. A D. VICTOR M. GIMENEZ PAZOS, licenza para obras de retellado da cuberta da
edificación de 120 m2 na finca nº 1144, de Texexe, parroquia de Calo.
Expediente núm: 189.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 euros.
12.20. A D. MANUEL MARÍA SOTELO BARBOSA, licenza para obras de retellado da cuberta
da edificación de 60 m2, cambiar unha ventá e un portal de entrada, na finca situada no plano
que xunta a solicitude, en Vilar de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 190.

Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,21 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,21 euros.
12.21. A Dª. EUGENIA MARÍA RUIBAL VÁZQUEZ, licenza para obras de pintado de fachada
de 40 m2 na vivenda nº 16 de Bustelo, parroquia de Luou.
Expediente núm: 191.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-As obras serán executadas tomando tódalas condicións de seguridade a que fai referencia a
normativa vixente en relación co Real Decreto 1627/97 de 24 de outubro, polo que se
establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 5,27 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 65,27 euros.
12.22. A Dª. PILAR RIAL RAMA, licenza para obras de acondicionamento de cociña e baño, na
vivenda 3º C da U-13-A, de Os Tilos.
Expediente núm: 192.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-As ventás deberán ser estrictamente iguais en cor e deseño ás existentes, para non modificar o
aspecto exterior do edificio e contará coa autorización da comunidade de propietarios para as
obras que afecten a elementos comúns.

-Darase cumprimento do Real Decreto 1627/97, de 24 de outubro, polo que se establecen
disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 215 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 275 euros.
12.23. A D. LUCIANO LIÑARES VIDAL, licenza para obras de cambio de bañera por ducha na
vivenda 2º B da U-5-B de Os Tilos.
Expediente núm: 193.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do Real Decreto 1627/97, de 24 de outubro, polo que se establecen
disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 22,93 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,93 euros.
12.24. A D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en representación de REPSOL BUTANO S.A., licenza
para instalación dun depósito de G.L.P. de 4000 litros (aéreo) en Pedreira, parroquia de Calo,
segundo proxecto técnico redactado por D. José Miguel Pérez Real.
Expediente núm: 194.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Cumprirá as condicións do proxecto situando o tanque a unha distancia mínima de 3 metros a
lindeiros e 8 metros ó eixe da pista pública.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para o expediente núm. MA962A 2006/000892-1, de data
26.09.2006.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 54,73 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60 €.
Total: 114,73 euros.

12.25. A D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en representación de REPSOL BUTANO S.A., licenza
para instalación dun depósito de G.L.P. de 4000 litros (enterrado) en Insua, parroquia de Luou,
segundo proxecto técnico redactado por D. José Miguel Pérez Real.
Expediente núm: 195.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Cumprirá as condicións do proxecto situando o tanque a unha distancia mínima de 3 metros a
lindeiros e 8 metros ó eixe da pista pública.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para o expediente núm. MA962A 2006/000891-1, de data
26.09.2006.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 82,74 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60 €.
Total: 142,74 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE.
1.- Dada conta do escrito asinado por D. JUAN CARLOS AMADO NEIRA, DNI: 33.297.472-G,
de data 27.09.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 8016, no que se solicita o cambio
de titularidade da licenza urbanística concedida pola Xunta de Goberno Local, en sesión do
24.11.2003, expediente 217/03, que figuraba a nome de D. José Manuel Guerra Calvelo, para
construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de Reboredo, parroquia de Bamonde, pasando
a nome do solicitante; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-MODIFICACIÓN DE LICENZA.
1.- Visto o escrito de D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, de data 31.08.2006, con rexistro
de entrada número 7284, no que expón que existe un erro na superficie da parcela que figuraba
no proxecto para agrupación e posterior segregación das fincas nº 260, 261 e 262 do Plano
Xeral de Concentración Parcelaria da parroquia de Oza, situadas en Vilanova, presentado para
a obtención da licenza urbanística nº 105/04, concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión
de data 13.04.2004, presentando proxecto modificado para subsanación do erro, redactado polo
arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa.
Visto o informe do arquitecto municipal de data 10.10.2006, no que expresa que o proxecto
modificado de agrupación e posterior segregación das fincas cumpre cos parámetros
urbanísticos esixibles, no momento da concesión da licenza, sendo a superficie correxida das
parcelas resultantes de: Parcela A: 620,84 m2 e a Parcela B: 479,16 m2; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a oportuna modificación da licenza de agrupación e posterior segregación das
parcelas antes ditas.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS- CAMBIO DE EMPRAZAMENTO.

1.- Visto o escrito asinado por Dª. BELÉN BELLO ARES, de data 17.07.2006, con rexistro de
entrada número 7409, do 6.09.2006, no que solicita a modificación do emprazamento da
vivenda, segundo licenza urbanística que lle fora concedida pola Xunta de Goberno Local en
sesión de data 7.06.2005, expediente 163/05, para construcción dunha vivenda unifamiliar en
Seoane, parroquia de Recesende, figurando no plano de situación do proxecto situada a vivenda
sobre as fincas nº 18 e nº 657, debendo figurar integramente a edificación sobre a finca nº 657,
en solo NT-G1, acompañando novo plano de situación asinado polo arquitecto D. Arturo
Rodríguez Vilanova e visado polo colexio correspondente o 20.07.2006, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o solicitado, debendo suxeitarse a construción ás mesmas condicións baixo as que
foi concedida a primitiva licenza.
D) LICENZAS URBANÍSTICAS- AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN DOMINIO
PÚBLICO.
1.- Visto o escrito presentado por UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., de data 18.05.2006,
con rexistro de entrada número 4831, do 23.05.2006, no que solicita autorización para a
ocupación de dominio público para apoio e servidume de paso da obra LMT – CTI e RBT
Chaodorrio-Ferreiriño (S.G.D.: 531398030004); visto o informe do arquitecto técnico
municipal do 30.06.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o solicitado, coa seguinte condición: Para a realización das obras deberá dar
cumprimento do disposto no art. 196.5 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, sobre autorizacións previas doutros organismos.
E) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGAS.
1.-Visto o escrito de D. ANDRES CONDIDE VIAÑO, DNI 33.237.975-P, con rexistro de entrada
no Concello núm. 8004, de data 27.09.2006, no que solicita prórroga da licenza que lle
concedera a Comisión de Goberno en sesión de data 30.10.2003, expediente 201/03, para
construción dun edificio para uso comercial en Vilar de Calo, parroquia de Calo, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder unha prórroga de tres meses contados a partir da data deste acordo, para iniciar as
obras.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.-Visto o escrito de Dª. ANA IGLESIAS SOUTO, DNI 44.818.373-K, de data 11.09.2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 7531, do 12.09.2006, no que solicita prórroga da licenza
que lle concedera a Comisión de Goberno en sesión de data 6.10.2003, expediente 188/03, para
construción dunha vivenda unifamiliar en Ferreiriño, parroquia de Reis, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha prórroga de doce meses contados a partir da data deste acordo, para rematar
as obras.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
F) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.

1.- Escrito asinado por Dª. CARMEN RODRÍGUEZ GERPE, de data 14.07.2006, con rexistro de
entrada no Concello núm. 6679, do 1.08.2006, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de outubro de 2006 e demais documentos obrantes
no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. CARMEN RODRÍGUEZ GERPE, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en
Galanas, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza muncipal núm. 180/03,
de data 6.10.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
2.- Escrito asinado por D. MANUEL SEGURA ORTEGA, de data 24.01.2006, con rexistro de
entrada no Concello núm. 414, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do técnico municipal do 6 de outubro de 2006 e demais documentos obrantes
no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. MANUEL SEGURA ORTEGA, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en
Galanas, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza muncipal núm. 314/04,
de data 22.12.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
13º) EXPEDIENTES DE INFRAVIVENDA RURAL.
13.1. Visto o expediente de solicitude de axudas para infravivenda rural tramitado polo
Departamento de Servizos Sociais do Concello referente a D. José Manuel Fandiño Suárez,
DNI: 76861542, informado favorablemente polo mencionado Departamento, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros, acorda:
1º) Solicitar subvención ó Instituto Galego da Vivenda e Solo para a vivenda de D. José
Manuel Fandiño Suárez, DNI: 76861542, aceptando os termos establecidos no Decreto
233/2003, do 3 de abril, e de conformidade coa memoria, orzamento e prazo obrantes no
expediente, facultándose ó Sr. Alcalde para a realización dos demais trámites necesarios para a
execución e xestión do expediente, e para a aceptación da subvención.
2º) Dar traslado deste acordo con devolución do expediente ó Departamento de Servizos
Sociais.
13.2. Visto o expediente de solicitude de axudas para infravivenda rural tramitado polo
Departamento de Servizos Sociais do Concello referente a D. Victor Celso Carbia Buela, DNI:
33225016-K, informado favorablemente polo mencionado Departamento, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros, acorda:
1º) Solicitar subvención ó Instituto Galego da Vivenda e Solo para a vivenda de D. Victor
Celso Carbia Buela, DNI: 33225016-K, aceptando os termos establecidos no Decreto
233/2003, do 3 de abril, e de conformidade coa memoria, orzamento e prazo obrantes no

expediente, facultándose ó Sr. Alcalde para a realización dos demais trámites necesarios para a
execución e xestión do expediente, e para a aceptación da subvención.
2º) Dar traslado deste acordo con devolución do expediente ó Departamento de Servizos
Sociais.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as catorce horas e vinte minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85,
do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 31 DE OUTUBRO DE 2006.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en
obras), sendo as 13 horas do día 31 de outubro de 2006, reuníronse en primeira convocatoria os
señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando
U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da
data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
1.1. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a D. Manuel García Pite, D.N.I. nº: 33.168.534-G, por dúas
horas diarias, debendo aportar o solicitante a cantidade de 45,23 euros ó mes para o citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.2. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a Dª. Mercedes García Noya, D.N.I. nº: 76.466.169-R, por
dúas horas diarias, debendo aportar o solicitante a cantidade de 90,47 euros ó mes para o citado
fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
1.3. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª. Salomé Fernández Cajade,
DNI.78.799.167-V, segundo a calificación de minusvalía da Consellería de Traballo e Servizos
Sociais de data 30.07.1991.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.

1.4. SOLICITUDE DE DUPLICADO DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.- Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais
e demais documentación obrante no expediete, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder un duplicado da tarxeta de estacionamento para minusválidos, por extravío desta,
a D. Antonio León Furelos, DNI. 33.071.180-D, que xa lle fora concedida en Xunta de
Goberno Local de data 16.12.2005 (tarxeta 052).
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
1.5. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Luis A. García
Gutiérrez, DNI: 35.443.576-R, en representación de “Obras y Viales de Galicia, S.L.”, con
rexistro de entrada número 5.508, de 15.06.06, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que
ten depositada polo importe de 37.500,00 Euros, para responder de anticipo a conta por acopio
de materiais da obra de Ampliación e reforma da Casa Consistorial de Teo (Teo - A Coruña), e
vistos o informe técnico favorable asinado pola directora das obras Dª. Mercedes Rosón Varela
do 23.10.2006 e o informe favorable de Intervención de data 25.10.2006, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 37.500,00 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación da fianza.
1.6. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito remitido por “PROMOTORA PAZ
AGUIAR S.L.”, con rexistro de entrada número 8.663, de 04.10.06, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada polo importe de 8.500,00 Euros, para responder de posibles
danos por mor das obras de: Construción de tres vivendas unifamiliares, e vistos o informe
técnico favorable asinado polo arquitecto municipal do 18.10.2006 e o informe favorable de
Intervención de data 19.10.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 8.500,00 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación da fianza.
1.7. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Miguel Iglesias
Villar, DNI: 33.268.362-N, en representación de “Construcciones Iglesias Mera, S.L.”, con
rexistro de entrada número 8.722, de 09.10.06, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que
ten depositada polo importe de 1.062,07 Euros, para responder de posibles danos por mor das
obras de: Construción de seis vivendas pareadas en lg. de Leiras - Balcaide - Teo, e vistos o
informe favorable asinado polo arquitecto municipal do 18.10.2006 e o informe favorable de
Intervención de data 19.10.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1.062,07 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación da fianza.

1.8. Visto o escrito asinado por D. Diego Viña Feás, como representante sindical do persoal
laboral do concello, e por Dª. María Jesús Boullón Rodríguez, Dª. Margarita Portela Barreiro e
Dª. Inés Jurjo Sieira, de data 25.10.06, con rexistro de entrada núm. 9126, de data 26.10.06, no
que se expón que Dª Mª Jesús Boullón Rodríguez, Dª Margarita Portela Barreiro, Dª Inés Jurjo
Sieira e D. Diego Viña Feás, teñen recoñecidos os servizos prestados neste Concello para os
efectos da percepción do complemento de antigüidade, que actualmente perciben
mensualmente, e que non se lle aboaron as cantidades relativas ós atrasos correspondentes ós
meses que non se pagaron desde a data que correspondía, é dicir, o 15.07.2004, polo que se
solicita que se modifique na cabeceira das nóminas a data de antigüidade e que se paguen as
cantidades pendentes.
Visto o informe de Intervención de data 30.10.06, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) O aboamento das cantidades que seguen ós traballadores que tamén se relacionan, como
recoñecemento de atrasos correspondentes á antigüidade:
NOME
Mª Jesús Boullón Rodríguez
Margarita Portela Barreiro
Inés Jurjo Sieira
Diego Viña Feás

IMPORTE TOTAL
327,85€
908,40€
1.857,03€
1.398,90€

2º) A modificación da antigüidade destes traballadores na cabeceira das nóminas, debendo
figurar: Mª Jesús Boullón Rodríguez: 26.05.1999; Margarita Portela Barreiro: 22.02.2000; Inés
Jurjo Sieira: 07.08.2000 e Diego Viña Feás: 04.01.2000.
3º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Intervención para a xestión do
mesmo.
1.9. Visto o escrito asinado por D. Antonio Álvarez Domínguez, DNI: 35.551.937-D, quen di
actuar en nome e representación de S.A. de Gestión de Servizos e Conservación, Geseco, de
data 24.10.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 9101, do 25.10.2006, no que solicita
a devolución da documentación presentada no concurso de servizo de organización e xestión
do punto limpo, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Devolver ó interesado a documentación presentada.
2º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
Dada conta do escrito da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de data 19.10.2006, con
rexistro de saída núm. 34163, do 20.10.2006, polo que se notifica a concesión dunha
subvención ó abeiro da Orde do 9 de agosto de 2006, polo importe de 600 euros para o
financiamento dunha charla informativa sobre políticas de igualdade, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros que legalmnente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar a subvención referenciada.
2º) Dar conta deste acordo ó CIM para a súa tramitación, e ó Departamento de Servizos Sociais
para o seu coñecemento e efectos.
3º) EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN DE FINCA.
Vista a oferta presentada por Dª. Jesusa Neira Estévez, con DNI: 33.068.886-S, de data
05.09.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 7545, do 12.09.2006, actuando en nome
propio, na que manifesta ser propietaria da finca núm. 339 do plano xeral de concentración

parcelaria de Santa Eulalia de Oza, que se describe da seguinte forma segundo a copia da
escritura pública de compravenda núm. 1784/1975, outorgada por Dª. Jesusa Neira Cerdeira a
favor de Dª. Jesusa Neira Estévez ante o notario de Padrón D. Manuel Julio Reigada Montoto
obrante no expediente: Rústica número 339 do plano xeral da zona de concentración parcelaria
de Santa Eulalia de Oza: Prado, ó sitio de “Brañas do Outeiro”, concello de Teo, que mide
dezanove áreas e sesenta e oito centiáreas. Indivisible.
Linda:Norte, zona excluida, cauce de rego en medio; Sur, camiño, cauce de rego en medio;
Este, Antonia Pérez Devesa(340) e Oeste Antonio Suárez Calviño(338). Cargas: Está
atravesada por tres cauces de rego en dirección Este-Oeste. Non está arrendada. Inscrita ó tomo
392, Libro 89, folio 143, finca 8.008, inscrición 1ª.
Resultando que segundo o informe do Sr. Concelleiro Castroagudín Valladares de data 23 de
outubro de 2006 a finca é idonea para a instalación dunha depuradora e colocación de tubería
de saneamento para dar servizo ó lugar de Outeiro da parroquia de Oza, polo que por mor da
contía, da idoneidade da finca e da urxencia de dispor destes terreos propón a súa adquisición
polo Concello polo prezo ofertado pola interesada de: 6.000 euros.
Visto o informe de valoración da finca referenciada asinado polo enxeñeiro técnico agrícola D.
Luis Moreira Matos, de data 20 de setembro de 2006, no que se valora a finca na cantidade de
6.888 euros, e vistos os informes de Secretaría e Intervención, a Xunta de Goberno Local con
catro votos a favor, e unha abstención do Sr. Mata Iglesias ó abeiro do disposto no art. 28 da
Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, acorda:
1º) Comprar a Dª. Jesusa Neira Estévez, polo prezo de: 6.000 (seis mil) euros, a seguinte finca:
Rústica número 339 do plano xeral da zona de concentración parcelaria de Santa Eulalia de
Oza: Prado, ó sitio de “Brañas do Outeiro”, concello de Teo, que mide dezanove áreas e sesenta
e oito centiáreas. Indivisible.
Linda:Norte, zona excluida, cauce de rego en medio; Sur, camiño, cauce de rego en medio;
Este, Antonia Pérez Devesa(340) e Oeste Antonio Suárez Calviño(338). Cargas: Está
atravesada por tres cauces de rego en dirección Este-Oeste. Non está arrendada. Inscrita ó tomo
392, Libro 89, folio 143, finca 8.008, inscrición 1ª.
2º) Facultar expresamente ó Alcalde-Presidente para a formalización da escritura pública e para
todos os actos necesarios para a execución e xestión deste acordo e do seu correspondente
expediente.
4º) DACIÓN DE CONTA DE INFORME DE AQUAGEST S.A.
Dada conta do informe da empresa Aquagest S.A., de data 28 de setembro de 2006, con
rexistro de saída núm. 4275, do 28.09.2006, con rexistro de entrada no Concello núm.8909, do
18.10.2006, sobre presunto vertido realizado nun colector situado nas inmediacións da Edar de
Teo o 11 de setembro de 2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento do informe e pasar ó Sr. Concelleiro Mata Iglesias para que xestione
con Aquagest S.A. a limitación do acceso ó colector.
2º) Comunicar este acordo a Aquagest S.A.
5º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
Dada conta das resolucións da Alcaldía números 227, 228 e 229 que se transcriben de seguido,
a Xunta de Goberno Local queda enterada.

Res227/06.
Vista a instancia asinada por Dª. Nélida Rey Tato, con DNI: 33.271.814Z, en calidade de
Presidenta da Banda Cultural de Teo, con rexistro de entrada no Concello núm. 8.311 de
02.10.2006, no que en esencia expón que ó longo do curso, ademais das actividades e
actuacións cotiáns, teñen procedido á grabación dun CD coa música que interpretan, o que lles
supuxo un gasto de 3.000 euros polo que solicitan unha achega económica coa que facer fronte
a este gasto.
Visto o artigo 6.2.1 do Regulamento para a concesión de axudas e subvencións municipais.
Visto o disposto na base 37ª das de execución do vixente orzamento municipal, e visto o
informe de Intervención de 10.10.2006, de existencia de crédito adecuado e suficiente, resolvo:
1º.- Conceder á Banda Cultural de Teo unha axuda económica por importe de 600€ (seiscentos
euros) con cargo á partida do vixente presuposto: 451/489.00.
2º) Que se notifique esta resolución ó beneficiario da subvención para os efectos de que no
prazo de nove meses contados a partir da data de notificación do acordo de concesión presente
a documentación xustificativa da subvención concedida ó abeiro das seguintes normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.
1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar actividades de calquera natureza
que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou recibos, e os
gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En ámbolos dous casos
poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza
que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas.
3) Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase xustificar mediante
certificación de obra subscrita por técnico colexiado competente e relación de obra estimada.
4) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a realización
das actividades para a que foi concedida.
5) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito inexcusable
que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida a
mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de dominio
público municipal.
6) Á vista da documentación xustificativa presentada, e estimada pola Alcaldía o cumprimento
das actividades subvencionadas procederase ó pagamento. No caso de que a subvención
municipal en concorrencia con outras concedidas por outras administracións públicas ou por
calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou por entidades privadas supere o 100%
do presuposto da actividade correspondente, a Alcaldía minorará o importe ata chegar ó
máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.
O aboamento da subvención ou axuda farase efectivo por medio de ingreso na conta bancaria
da entidade solicitante, que aportará certificación da súa entidade financeira na documentación
de xustificación. Excepcionalmente, e só para aquelas agrupacións veciñais que se teñan
formado expresamente para a promoción dunha obra concreta de interese social e non dispoñan
de conta bancaria, o pagamento da subvención poderá ser realizado mediante cheque bancario.

7) Vencidos os prazos para a xustificación das actividades, sen que o beneficiario da
subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade que motivou o seu outorgamento,
perderá o seu dereito a esixila e a Alcaldía procederá a anula-lo correspondente compromiso,
notificándollelo ós interesados.
No caso de que unha parte da subvención xa fose adiantada ós solicitantes e estes non
presentasen os correspondentes xustificantes, requirirase da entidade a devolución das
cantidades non xustificadas. Esta situación impedirá que no ano seguinte lle sexa adiantada
cantidade algunha á entidade infractora.
8.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello de
Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente Código
penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.
3º) Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que
celebre.
Res228/06.
Vista a instancia asinada por Dª. Dolores Rosa María Parajó Liñares, con DNI: 31.206.089B,
en calidade de representante da Coral Polifónica de Luou, con rexistro de entrada no Concello
núm. 8.717 de 09.10.2006, no que en esencia expón que a agrupación coral á que pertence
precisa un órgano para levar a cabo os seus ensaios e actuacións, e queestudiadas distintas
ofertas, a máis conveniente é a de “Audio”, por un importe total de 330 euros, polo que
solicitan unha achega económica por esa cantidade para facer fronte a este gasto.
Visto o artigo 6.2.1 do Regulamento para a concesión de axudas e subvencións municipais.
Visto o disposto na base 37ª das de execución do vixente orzamento municipal, e visto o
informe de Intervención de 10.10.2006, de existencia de crédito adecuado e suficiente, resolvo:
1º.- Conceder á Coral Polifónica de Luou unha axuda económica por importe de 330€
(trescentos trinta euros) con cargo á partida do vixente presuposto: 451/489.00.
2º) Que se notifique esta resolución ó beneficiario da subvención para os efectos de que no
prazo de nove meses contados a partir da data de notificación do acordo de concesión presente
a documentación xustificativa da subvención concedida ó abeiro das seguintes normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.
1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar actividades de calquera natureza
que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou recibos, e os
gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En ámbolos dous casos
poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza
que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas.
3) Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase xustificar mediante
certificación de obra subscrita por técnico colexiado competente e relación de obra estimada.
4) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a realización
das actividades para a que foi concedida.

5) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito inexcusable
que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida a
mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de dominio
público municipal.
6) Á vista da documentación xustificativa presentada, e estimada pola Alcaldía o cumprimento
das actividades subvencionadas procederase ó pagamento. No caso de que a subvención
municipal en concorrencia con outras concedidas por outras administracións públicas ou por
calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou por entidades privadas supere o 100%
do presuposto da actividade correspondente, a Alcaldía minorará o importe ata chegar ó
máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.
O aboamento da subvención ou axuda farase efectivo por medio de ingreso na conta bancaria
da entidade solicitante, que aportará certificación da súa entidade financeira na documentación
de xustificación. Excepcionalmente, e só para aquelas agrupacións veciñais que se teñan
formado expresamente para a promoción dunha obra concreta de interese social e non dispoñan
de conta bancaria, o pagamento da subvención poderá ser realizado mediante cheque bancario.
7) Vencidos os prazos para a xustificación das actividades, sen que o beneficiario da
subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade que motivou o seu outorgamento,
perderá o seu dereito a esixila e a Alcaldía procederá a anula-lo correspondente compromiso,
notificándollelo ós interesados.
No caso de que unha parte da subvención xa fose adiantada ós solicitantes e estes non
presentasen os correspondentes xustificantes, requirirase da entidade a devolución das
cantidades non xustificadas. Esta situación impedirá que no ano seguinte lle sexa adiantada
cantidade algunha á entidade infractora.
8.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello de
Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente Código
penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.
3º) Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que
celebre.
Res229/06.
Vista a instancia asinada por D. Antonio Carreira Figueiras, con DNI: 44.833.389H, en
calidade de Presidente do Club de Fútbol Rarís, con rexistro de entrada no Concello núm. 7597
de 14.09.2006, no que en esencia expón que recentemente se ten feito cargo do equipo, xunto
con outras persoas, e que a directiva saínte solicitou a subvención anual ó concello fóra de
prazo, polo que non foi concedida, e que neste momento non contan con diñeiro para facer
fronte ás fichas e seguros dos xogadores, tendo actualmente unha débeda de 2.000 euros, polo
que solicitan unha achega económica para facer fronte ós gastos do clube.
Visto o artigo 6.2.1 do Regulamento para a concesión de axudas e subvencións municipais.
Visto o disposto na base 37ª das de execución do vixente orzamento municipal, e visto o
informe de Intervención de 02.10.2006, de existencia de crédito adecuado e suficiente, resolvo:

1º.- Conceder ó Club de Fútbol Rarís unha axuda económica por importe de 900€ (novecentos
euros) con cargo á partida do vixente presuposto: 452/489.00.
2º) Que se notifique esta resolución ó beneficiario da subvención para os efectos de que no
prazo de nove meses contados a partir da data de notificación do acordo de concesión presente
a documentación xustificativa da subvención concedida ó abeiro das seguintes normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.
1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar actividades de calquera natureza
que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou recibos, e os
gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En ámbolos dous casos
poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza
que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas.
3) Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase xustificar mediante
certificación de obra subscrita por técnico colexiado competente e relación de obra estimada.
4) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a realización
das actividades para a que foi concedida.
5) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito inexcusable
que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida a
mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de dominio
público municipal.
6) Á vista da documentación xustificativa presentada, e estimada pola Alcaldía o cumprimento
das actividades subvencionadas procederase ó pagamento. No caso de que a subvención
municipal en concorrencia con outras concedidas por outras administracións públicas ou por
calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou por entidades privadas supere o 100%
do presuposto da actividade correspondente, a Alcaldía minorará o importe ata chegar ó
máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.
O aboamento da subvención ou axuda farase efectivo por medio de ingreso na conta bancaria
da entidade solicitante, que aportará certificación da súa entidade financeira na documentación
de xustificación. Excepcionalmente, e só para aquelas agrupacións veciñais que se teñan
formado expresamente para a promoción dunha obra concreta de interese social e non dispoñan
de conta bancaria, o pagamento da subvención poderá ser realizado mediante cheque bancario.
7) Vencidos os prazos para a xustificación das actividades, sen que o beneficiario da
subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade que motivou o seu outorgamento,
perderá o seu dereito a esixila e a Alcaldía procederá a anula-lo correspondente compromiso,
notificándollelo ós interesados.
No caso de que unha parte da subvención xa fose adiantada ós solicitantes e estes non
presentasen os correspondentes xustificantes, requirirase da entidade a devolución das

cantidades non xustificadas. Esta situación impedirá que no ano seguinte lle sexa adiantada
cantidade algunha á entidade infractora.
8.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello de
Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente Código
penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.
3º) Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que
celebre.
6º) INICIO DE EXPEDIENTE PARA A ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ SUSTITUTO.
Dada conta do escrito do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de data 04.10.2006, con
rexistro de saída núm. 5925, do 05.10.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 8807, do
11.10.2006, polo que se comunica que está próximo a vencer o periodo de catro anos polo que
se nomeou Xuíz de Paz sustituto deste Concello a fin de que se inicie novo expediente, a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Iniciar expediente para a selección do cargo de Xuíz de Paz sustituto con arreglo ós
seguintes requisitos:
De conformidade co previsto nos artigos 99 e ss. da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do
poder xudicial, convócase selección para o cargo de Xuíz de Paz sustituto do Xulgado de Paz
deste Concello.
1) Requisitos dos candidatos.
Poderán participar na presente selección as persoas que reúnan os seguintes requisitos:
a) Ser español.
b) Ser maior de idade.
c) Non estar incurso nalgunha das causas de incapacidade establecidas no artigo 303 da Lei
orgánica do poder xudicial.
Segundo dito artigo, estarán incapacitados:
- Os impedidos física ou psiquicamente para a función xudicial.
- Os condenados por delicto doloso mentres non obteñan a rehabilitación.
- Os procesados ou inculpados por delicto doloso, en tanto non sexan absoltos ou se dicte auto
de sobreseimento.
- Os que non estean no pleno exercicio dos seus dereitos civís.
2) Presentación de candidaturas.
Os interesados en optar ó cargo antedito deberán presentar a súa solicitude no Rexistro Xeral
do Concello, no prazo de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación
do edicto no B.O.P.
Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación:
a) Certificado de nacemento ou fotocopia compulsada do D.N.I.
b) Certificado de Rexistro Central de Penados e Rebeldes e declaración complementaria á que
se refire o artigo 2.1 da Lei 68/1980, relativa a non estar inculpado nin procesado.
c) Xustificación dos méritos que alegue o solicitante.
7º) APROBACIÓN DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DO ANO 2006.
Este Concello conta cun Regulamento para a concesión de axudas e subvencións municipais a
entidades sen ánimo de lucro publicado no BOP núm.283, do 12.12.2000, con corección de

erros publicada no BOP núm.14, do 18.01.2001, e modificado por acordo plenario do 27.07.
2004, publicado no BOP núm. 227, do 30.09.2004.
Visto o informe de Intervención de data 20 de outubro de 2006, no que se sinala que existe
crédito axeitado e suficiente nas partidas que de seguido se reflicten no vixente orzamento de
2006 para facer fronte ó outorgamento das subvencións a conceder:
Partida
422/48900
441/48900
443/48900
451/48900
452/48900

Denominación
Transferencias actividades
escolares
Transferencias correntes
Transferencias correntes ser.
funerarios.
Transferencias actividades
culturais
Transferencias actividades
deportivas

Crédito dispoñible
174.670
10.000
18.000
140.305
17.650

Os importes anteriores son previos á deduccións dos créditos que se empregarán para o pago de
becas do exercicio 2006 (que se imputan á partida 422.48900) así como as subvencións a
conceder por libre disposición da Alcaldía (18.000-10.568=7.432, cantidade pendente de
conceder) que se imputan a distintas partidas.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Aprobar a convocatoria para o ano 2006 das axudas e subvencións reguladas no
regulamento referenciado, que comprenderá as actuacións realizadas ou a realizar do
01.01.2006 ó 31.12.2006.
2º) Proceder a efectuar o anuncio da convocatoria mediante bando, e mediante publicación no
BOP e prensa local. De conformidade co previsto no Regulamento o prazo para presentar as
solicitudes será de trinta días naturais, a partir do seguinte ó da publicación da convocatoria no
BOP debéndose presentar no Rexistro Xeral do Concello en horas de oficina.
3º) Para o non previsto expresamente no regulamento e nesta convocatoria serán de aplicación
as normas incluídas da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
8º) ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DA OBRA INCLUIDA NA 1ª FASE DO PLAN
ESPECIAL DE ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 2006 DA EXCMª.
DEPUTACIÓN DA CORUÑA.
Dada conta do expediente para a contratación da obra do Concello incluida na 1ª Fase do Plan
Especial de Eliminación de Barreiras Arquitectónicas 2006 da Excmª. Deputación Provincial
da Coruña, licitada por procedemento negociado por mor da contía en virtude do acordo da
Xunta de Goberno Local do 20 de xullo de 2006, visto o informe do técnico municipal e de
conformidade coa proposta verbal de adxudicación da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Adxudicar á empresa CONREFU CONSTRUCCIÓNS S.L., CIF: B-15667272, a execución
do seguinte contrato de obras e polo prezo especificado, por facer unha proposición que se
considera conveniente para o Concello en aplicación dos criterios de adxudicación dos pregos.

Título das obras:
1. Rampa de acceso á Casa Consistorial. Presuposto de contrata: 12.449,75 euros, ive incluído.
Prezo de adxudicación:12.449,75 euros, ive incluído. Importe da fianza definitiva a constituir
polo contratista:497,99 euros.
2º) Aprobar o gasto con cargo á partida do vixente presuposto: 121.62200.
3º) Designar técnico director das obras ó Sr. Arquitecto municipal.
4º) Que se notifique o presente acordo ó adxudicatario para que proceda a presentar a fianza
definitiva polo importe do 4% do prezo de adxudicación en calquera das formas a que se refire
o art. 36 do Texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, no prazo de
quince días naturais seguintes ó da recepción da notificación deste acordo, e logo de acreditado
o cumprimento deste extremo facultar expresamente ó Sr. Alcalde para a sinatura do contrato.
9º) ANÁLISE E APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE PRESUPOSTOS.
Vistos os presupostos que se atopan sobre a mesa, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o presuposto presentado por Pedrasalgada Servizos, núm. 197/06, de data 19 de
outubro de 2006, para mantemento anual de mediana e rotondas da N-550, e rotonda Oza
(próxima a Urbanización Os Verxeis), polo prezo de 175 euros/mes, ive non incluido, e
contratar coa mencionada empresa polo sistema de contrato menor de servizos, o servizo
referenciado polo prazo dun ano:desde o mes de novembro de 2006 a outubro de 2007, que se
pagará previa presentación da correspondente factura mensual. O mencionado contrato non
poderá ser obxecto de prórroga nin de revisión de prezos ó abeiro do disposto no art. 56 do
RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das
administracións públicas.
2º) Aprobar o presuposto presentado por Pedrasalgada Servizos, núm. 181/06, de data 19 de
setembro de 2006, para a obra de Rotondas N-550 en Casalonga, polo prezo de:4.350 euros, ive
non incluido, e contratar coa mencionada empresa polo sistema de contrato menor de servizos
o servizo referenciado, que se pagará previa presentación da correspondente factura. O
mencionado contrato non poderá ser obxecto de prórroga nin de revisión de prezos ó abeiro do
disposto no art. 56 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de contratos das administracións públicas.
3º) Aprobar o presuposto asinado polo arquitecto municipal de data 23 de outubro de 2006, por
importe de:13.106,90 euros, ive incluido, das obras de: Colocación de depuradora de augas
residuais en Vilanova, e contratar esta obra polo sistema de contrato menor de obras,
facultando á Alcaldía para os demais trámites, que se pagará previa presentación da
correspondente factura. O mencionado contrato non poderá ser obxecto de prórroga nin de
revisión de prezos ó abeiro do disposto no art. 56 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas.
10º) ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE VEHÍCULOS
MEDIANTE RENTING.
Dada conta do expediente tramitado mediante concurso con procedemento aberto para a
execución do contrato de subministro de vehículos mediante renting, tramitado en virtude do
acordo da Xunta de Goberno Local do 17 de abril de 2006, téndose publicados os anuncios de
licitación no BOP núm. 109, do 13.05.2006, e no DOG núm.110, do 09.06.2006, e consonte
coa proposta de adxudicación da Mesa de Contratación, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Adxudicar o contrato para o subministro de vehículos mediante renting por un periodo de
cinco anos á empresa “BANSALEASE, S.A. E.F.C.”, con CIF:A-28922599, de conformidade
cos termos da súa oferta e que a seguir se indican:
1º-. NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI 5 P FLOTAS FE 5 PLAZAS, polo prezo de: Total
vehículo/mes, Ive incluido:782,66 euros. Opción de compra (Ive incluido): 5.800 euros.
2º-. NISSAN PICK-UP 4 X 4 DOBLE CABINA, polo prezo de:Total vehículo/mes, ive
incluido: 700,89 euros. Opción de compra ( Ive incluido): 2.320 euros.
3º-. NISSAN NOTE 5 P. 1.5 DCI-70 VISIA, polo prezo de: Total vehículo/mes, ive incluido:
442,58 euros. Opción de compra (Ive incluido): 1.508 euros.
2º) Notificar este acordo ó adxudicatario para a formalización do contrato no prazo de quince
días naturais a contar desde o día seguinte ó da recepción da notificación deste acordo.
3º) Facultar expresamente o Sr. Alcalde para todos os trámites sucesivos e necesarios para a
execución e xestión deste acordo e do correspondente expediente.
11º) DACIÓN DE CONTA DE CONVENIO COA DEPUTACIÓN DA CORUÑA.
Dada conta do convenio de colaboración asinado entre o Concello e a Excmª. Deputación da
Coruña, de data 7.08.2006, para financiar a campaña de actuación contra os incendios forestais
do 2006, polo que en resumo a Deputación subvenciona a cuadrilla de extinción durante o
prazo de tres meses co importe de 9.030 euros, a Xunta de Goberno Local queda enterada.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as catorce horas e trinta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85,
do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE TIVO
LUGAR O DÍA 20 DE NOVEMBRO DE 2006.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en
obras), sendo as 13 horas do día 20 de novembro de 2006, reuníronse en primeira convocatoria
os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D.
Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da
data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, D. F. Manuel Parajó Liñares e D. José Albino Vázquez Pallas.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Interventora: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS DE
DATAS: 23.08.2006, 13.09.2006, 10.10.2006 e 31.10.2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda aprobalos coas seguintes correccións de erros:
-. No borrador da acta do 10.10.2006, na páxina 41, no apartado F- Licenzas urbanísticasprimeira ocupación, no expediente 2 referente á solicitude de D. Manuel Segura Ortega: onde
di situada en Vilar de Calo, debe dicir situada en Galanas.
-. No borrador da acta do 31.10.2006, na páxina 3, no apartado 1.8, no apartado dispositivo
núm. 2º) onde di: A modificación da antigüidade destes traballadores na cabeceira das nóminas,
debendo figurar 15 de xullo de 2004, debe dicir: A modificación da antigüidade destes
traballadores na cabeceira das nóminas, debendo figurar: Mª Jesús Boullón Rodríguez:
26.05.1999; Margarita Portela Barreiro:22.02.2000; Inés Jurjo Sieira:07.08.2000 e Diego Viña
Feás: 04.01.2000.
2º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
2.1. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. Luis Chacón Ramo, D.N.I. 05.421.259K,
para o pago de alimentos durante tres meses(desde o 20 de novembro ata o 31 de xaneiro de
2007), por un importe mensual de 120,00 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da

situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser xustificado no informe-proposta
da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda concedida será xustificado
mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social, ou técnico competente sobre
o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación
documental na forma xeral antedita. As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na
adquisición directa de bens e servizos polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na
directa prestación coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que se trate por parte de
persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.2. Visto o escrito asinado por D. Benito Janeiro Caramés, de data 15.11.2006, con rexistro de
entrada 9563, de data 15.11.06, no que en esencia expón que a primeiros deste mes se
realizaron obras no camiño que pasa por diante da súa vivenda, pero que estes arranxos lle
resultan insuficientes, dado o clima chuvioso no que vivimos, polo que a pista se atopa
continuamente en mal estado, polo que solicita que se asfalte dito camiño.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º.- Pasar o expediente ó concelleiro Sr. Mata para a xestión do mesmo.
2.3. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS.Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais e demais
documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Antonio Vidal González,
DNI. 32.549.327A, posto que segundo o certificado do grao de minusvalidez do 05/11/2004 da
Delegación Provincial da Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntario, o
interesado presenta dificultades graves de mobilidade que lle impiden a utilización do
transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
2.4. Visto o escrito remitido por “Arzo Gestión Inmobiliaria”, de data 20.11.2006, con rexistro
de entrada 9665 e data 20.11.2006, no que en esencia expón que a ausencia de pasos de peóns
na C-841, fronte á Urbanización Teo 2000, e cara o CEIP A Ramallosa, resulta perigoso, sobre
todo porque alí deben cruzar moitos nenos para o colexio, e solicitan que se dea traslado do
tema ó organismo competente na materia.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º.- Enviar copia da petición á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.
2º.- Comunicar este acordo ó interesado para o seu coñecemento.
2.5. Visto o escrito remitido por “Arzo Gestión Inmobiliaria”, de data 20.11.2006, con rexistro
de entrada 9666 e data 20.11.2006, no que en esencia expón que a Urbanización Teo 2000 ten
un problema cunha finca colindante na marxe esquerda e na parte posterior, xa que a súa
vexetación e árbores están invadindo as zonas comunitarias, e solicita que se aperciba ó

propietario a realizar a limpeza da finca, posto que pode supor perigo de incendio xa que os
depósitos de gas se atopan perto.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º.- Comunicar ó interesado que se apercibirá ó propietario para que realice a limpeza de dita
finca.
2.6. Visto o escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, de data 02.11.2006, con rexistro de
entrada 9215 e data 02.11.2006, no que solicita acceso á documentación oficial existente sobre
as obras de acondicionamento do Edificio de Servizos Múltiples para acoller provisoriamente
as oficinas municipais (relación de gastos, empresas intervintes, facturas e partida orzamentaria
á que se imputa), a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º.- Acceder á petición, comunicando ó interesado que pode acceder á información solicitada
no departamento de Intervención, previa coordinación do día e hora.
2.7. Visto o escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, de data 02.11.2006, con rexistro de
entrada 9216 e data 02.11.2006, no que solicita acceso á documentación oficial existente sobre
a Xuntanza da Xuventude, celebrada no mes de outubro(relación de gastos, e facturas), a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º.- Acceder á petición, comunicando ó interesado que pode acceder á información solicitada
no departamento de Intervención, previa coordinación do día e hora.
2.8. Visto o escrito asinado por D. Alexandre Leis Carlés, de data 20.11.2006, con rexistro de
entrada 9669 e data 20.11.2006, no que solicita acceso á documentación oficial existente sobre
o Edificio de Servizos Múltiples da Ramallosa, (documentación existente tanto no eido
urbanístico, como no eido económico-administrativo), a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º.- Acceder á petición, comunicando ó interesado que pode acceder á información solicitada
na xefatura do departamento de Servizos Administrativos, logo de que se localice todo este
gran volume de documentación, e previa coordinación do día e hora.
2.9. Visto o escrito asinado por D. Luis Enrique Papiri Villanueva, de data 19.10.2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 8929, da mesma data, no que en resumo solicita que se lle
abonen os gastos da matrícula do Máster en Administración Local no que se matriculou por
importe de 4.500 euros.
Vistos os informes de Secretaría e Intervención, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Rexeitar a petición do interesado por non contar con orde expresa da Alcaldía de
autorización para a realización da actividade.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.10. Visto o escrito asinado por Dª. Josefina Mosquera Ríos, de data 3 de novembro de 2006,
con rexistro de entrada no Concello núm. 9407, do 07.11.2006, no que en resumo solicita a
devolución da cantidade de 600 euros depositada en favor do Concello para atender os gastos
de tramitación de expediente de investigación tramitado a súa instancia e que se lle de ó
expediente administrativo o impulso administrativo correspondente.

Resultando que o expediente de investigación rematou por acordo do Pleno do 28 de marzo de
2006, o cal foi notificado no seu día á interesada, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Devolver á interesada a cantidade de:547,80 euros, como consecuencia da minoración do
depósito realizado pola interesada coa taxa pola publicación do anuncio de iniciación de
expediente de investigación no BOP núm.63, de data 17.03.2004, por importe de:52,20 euros.
2º) Pasar o expediente a Intervención para a devolución da cantidade á interesada.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.11. Escrito de Dª. María del Carmen Sixto Ferreiro, DNI: 33.270.979, en calidade de
representante legal do seu fillo menor de idade Diego Noya Sixto, de data 23 de xuño de 2006,
presentado certificado na Oficina de Correos con selo de datas do 06.10.2006, con rexistro de
entrada no Concello núm. 8731, do 09.10.2006, polo que interpón reclamación administrativa
previa á vía xurisdicional, en concepto de responsabilidade patrimonial da Administración
polos danos e prexuízos causados pola caída do seu fillo o día 4 de abril de 2004, baseada nos
feitos e fundamentos que considera oportunos na defensa do seu dereito.
Visto o informe xurídico do Letrado D. José Enrique Herrero de Padura, de data 27 de outubro
de 2006, no que se sinala: O artigo 142.5 da Lei 30/92, de réxime xurídico das Administracións
Públicas e do procedemento administrativo común dispón que o dereito a reclamar prescribe ó
ano de terse producido o feito ou o acto que motive a indemnización, ou de manifestarse o seu
efecto lesivo. No mesmo senso o artigo 4 do RD 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba
o regulamento dos procedementos das Administracións Públicas en materia de
responsabilidade patrimonial. En ambos preceptos se sinala que o prazo para reclamar,
computarase en caso de danos físicos ou psíquicos ás persoas, a partir da curación ou a
determinación do alcance das secuelas.
O Tribunal Supremo ten declarado reiteradamente que as actuacións penais producen un efecto
interruptivo do prazo dun ano que debe computarse como un prazo de prescrición, que polo
tanto, se pode interrumpir e volve a computarse entero o ab initio, como explica o TS na súa
sentenza do 12 de xuño de 1997.
En consecuencia, nestes casos, o prazo dun ano se debe empezar a computar logo de que teña
recaído resolución xudicial firme na causa criminal.
Tendo en conta que a sentenza se dictou con data 21 de setembro de 2005, resulta evidente que
a reclamación presentada ante o Concello o 9 de outubro de 2006 é extemporánea, por haber
transcorrido máis dun ano desde que se produciu a resolución xudicial.
A interesada alega que se encontra dentro de prazo para o exercicio do dereito a reclamar, por
canto computa o prazo non desde a data da sentenza, senón do arquivo do procedemento.
Como xa indicamos neste informe o Tribunal Supremo considera que o prazo dun ano se ha de
comezar a computar logo de que teña recaído resolución xudicial firme na causa criminal, isto é
desde a data da sentenza.
Certamento o Tribunal Supremo, en diversas ocasións, así en sentenza de 3 de marzo de 1998,
considera que debe constar o coñecemento do arquivo definitivo ou sobreseimento das
actuacións penais para que a partir desa data se inicie o computo do prazo, pero sempre
respecto ós interesados que non foron “parte” no proceso penal, circunstancia que non concurre
no caso presente.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:

1º) Non admitir a reclamación presentada pola interesada, en base ás consideracións do informe
xurídico por estar presentada fora de prazo.
2º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3º) CONTRATO MENOR DE VALADO DE HOKEY NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO
DOS TILOS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen
acorda:
1º) Deixar o asunto sobre a mesa pendente de solicitar novos presupostos.
4º) DACIÓN DE CONTA DE CONVENIO COA XUNTA DE GALICIA PARA A
DOTACIÓN DE EQUIPAMENTOS PARA OS XULGADOS DE PAZ.
Dada conta do convenio de colaboración asinado pola Alcaldía e a Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza para a dotación de equipamentos para os Xulgados de Paz
de data 6 de novembro de 2006, polo que en resumo a Consellería achegará ó Concello a
cantidade de: 5.707,20 euros destinados a financiar a adquisición de máquinas fotocopiadoras
para o Xulgado de Paz, debendo estar xustificado antes do 15.12.2006, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento e facultar expresamente ó Sr. Alcalde para todos os trámites sucesivos
e necesarios para a execución e xestión deste acordo e do correspondente expediente.
5º) DACIÓN DE CONTA DE CONVENIO COA XUNTA DE GALICIA PARA A
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES E PROMOCIÓN DA
IGUALDADE.
Dada conta do convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do
Home e da Muller e os Concellos das comarcas de Santiago e a Barcala (Boqueixón, Negreira,
Santiago de Compostela, Teo e Val do Dubra) para a prestación do servizo de información ás
mulleres e promoción da igualdade, asinado con data 31 de outubro de 2006, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento e facultar expresamente ó Sr. Alcalde para todos os trámites sucesivos
e necesarios para a execución e xestión deste acordo e do correspondente expediente.
6º) CONTRATO DE EXECUCIÓN E INSTALACIÓN DUNHA ESCULTURA REFERIDA Á
FIGURA DA “LEITEIRA”.
Pola Alcaldía se retira o asunto da orde do día.
7º) APROBACIÓN DAS BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA TRABALLADOR/A
SOCIAL PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA “ANTA” NO CONCELLO DE
TEO.
Dada conta das bases confeccionadas e visto o informe de Intervención do 15.11.2006 de
existencia de crédito na partida 313.13000 do vixente presuposto, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar as seguintes bases:
BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA TRABALLADOR/A
DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA “ANTA” NO CONCELLO DE TEO.
1.- Obxecto da convocatoria

SOCIAL

PARA

O

O obxecto da convocatoria é a contratación temporal, en réxime de dereito laboral e a través do
procedemento de concurso, dun/ha Traballador/a Social, que será a encargada da organización
e xestión dos servizos correspondentes ó programa ANTA, subvencionado pola
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.
2.- Condicións do contrato
O contrato será “por obra ou servizo”, regulado no artigo 4 do Real Decreto 2720/1998, de 18
de decembro, na modalidade de xornada completa, cun salario bruto, incluídos tódolos
conceptos retributivos, de 1.800,00 euros/mes, en 14 pagas anuais, (doce ordinarias e dúas
extraordinarias, en xuño e decembro).
O contrato rematará cando o Concello de Teo deixe de prestar o servizo ó que se adscribe a
praza, ben por falta de finanzamento ou por calquera outro motivo.
3.- Requisitos dos aspirantes
Para participar os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos referidos á data en que
finalice o prazo de presentación de solicitudes:
1. Ser de nacionalidade española ou cidadán membro do Estado da Unión Europea nos termos
da Lei 17/93, do 23 de decembro, na redacción dada pola Lei 55/1999 do 29 de decembro.
2. Ter cumpridos os 18 anos.
3. Non padecer enfermidade ou deficiencia física que impida o desempeño das funcións propias
do posto de traballo para o que se opta.
A condición de minusvalía ou incapacidade e a súa compatibilidade co posto a ocupar
acreditarase conforme á normativa vixente e referida ó día de formalización do contrato
mediante certificado médico oficial, en caso de resultar seleccionada/o.
4. Non estar incurso en causa de incompatibilidade ou de incapacidade conforme á normativa
vixente.
5. Non fose separado mediante expediente disciplinario do servicio do Estado, comunidades
autónomas ou entidades locais, nin encontrarse inhabilitado para o desempeño das funciones
públicas.
6. Ter o nivel de titulación de Diplomada/o en Traballo Social ou Asistente Social.
7. Acreditar o coñecemento do idioma oficial da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante
o correspondente certificado.
Os requisitos anteriores e os específicos que se esixen para a praza deberán reunirse con
referencia ao último día do prazo de presentación de solicitudes ou será nulo o nomeamento
dos aspirantes que estean incursos en causas de incapacidade conforme á normativa vixente.
4.- Solicitudes
A/os aspirantes que queiran participar deberán facelo constar mediante instancia que segundo o
modelo do Anexo II, dirixida ó Alcalde-Presidente da corporación e presentarse no rexistro
xeral do Concello (directamente ou a través do sistema previsto na lei 30/1992 do 26 de
novembro) no prazo de cinco días naturais dende a publicación do anuncio correspondente no

taboleiro de anuncios da Casa do Concello e tamén nun dos xornais de maior circulación en
Galicia
A cada instancia achegarase orixinal ou copia da documentación xustificativa dos méritos a
valorar, unha fotocopia do D.N.I. e copia do título requirido para o acceso a esta praza. Tódalas
copias que se acheguen deberán estar compulsadas.
5.- Admisión de aspirantes
A lista provisional de candidatos admitidos e excluídos aprobarase por resolución da Alcaldía e
publicarase no taboleiro de anuncios do Concello, por un prazo mínimo de tres días, para os
efectos de presentación de reclamacións, elevándose automaticamente a definitiva no caso de
que non se presente ningunha.
6.- Tribunal de avaliación
O tribunal terá a seguinte composición:
Presidente: Titular: O Presidente da Corporación, ou membro da Corporación en quen
delegue. Suplente: Un concelleiro da Corporación de Teo.
Secretario: Titular: O Secretario da Corporación ou funcionario en quen delegue. Suplente: O
Adxunto a Secretaría ou funcionario en quen delegue.
Vogais:
Titular e suplente: Un funcionario de carreira do Concello, indistintamente das
Escalas de Administración Xeral ou Especial, designados polo Presidente da
Corporación.
Titular e suplente: Unha traballadora social do concello.
Titular e suplente: Un vocal designado pola representación sindical do persoal
laboral
O tribunal no poderá constituírse nin actuar sen a presencia de, cando menos, tres dos seus
membros titulares ou suplentes indistintamente, sendo imprescindible a asistencia do
Presidente e do Secretario.
O tribunal resolverá tódalas dúbidas que se poidan presentar na aplicación das presentes
normas. As decisións adoptaranse por maioría de votos dos membros presentes, resolvendo os
empates o voto de calidade do presidente.
O tribunal poderá solicitar o asesoramento de expertos para a realización e valoración das
probas. Non poderá declarar aprobados máis aspirantes que prazas convocadas
7.- Proceso de selección
Na resolución pola que se aproba a lista de aspirantes admitidos e excluídos, sinalarase o lugar,
data e hora para a realización das avaliacións.
7.1.- Avaliación de méritos.- Consistirá na cualificación polo tribunal dos méritos que se
reflicten no Anexo I, ata un máximo de 10 puntos, aplicándose a valoración en base á
documentación achegada polos aspirantes. Non serán obxecto desta valoración aqueles méritos
que non estean debidamente acreditados.
Para levar a cabo esa valoración de méritos, o tribunal reunirase o terceiro día hábil seguinte a
aquel en que remate o prazo de publicación da lista definitiva de admitidos, agás que coincida
en sábado, caso no que pasará ó primeiro día hábil seguinte.
7.2.- Entrevista persoal.- Versará sobre os estudos realizados, a experiencia profesional e os
coñecementos do traballo a realizar.
A entrevista será avaliada de 0 a 10 puntos. A puntuación total obterase sumando o resultado
obtido no baremo de méritos e a entrevista persoal .
Concluída a cualificación final do proceso selectivo, os tribunais publicarán no taboleiro de
anuncios da casa do Concello a relación dos aspirantes por orde de puntuación e elevarase a
correspondente proposta de nomeamento a favor da/o aspirante que obtivera a puntuación máis
alta.

8.- Nomeamento e formalización do contrato
O órgano competente da corporación fará nomeamento a favor da/o aspirante proposta/o polo
tribunal, sendo nulo o nomeamento de quen estea incurso en causa de incapacidade específica
conforme á normativa vixente.
A/o aspirante proposta/o presentarán na Secretaría Xeral do Concello, no prazo de cinco días
naturais (contados a partir da publicación do resultado da selección), os documentos que
cumpran todos e cada un dos requisitos esixidos na base 3º da convocatoria.
Se dentro do prazo indicado, salvo casos de forza maior, o aspirante proposto non presentara a
súa documentación ou non acreditara reunir os requisitos esixidos, non se poderá proceder ao
seu nomeamento, quedando anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo das
responsabilidades en que incorrese por falsidade na instancia ou documentación presentada
para tomar parte deste proceso selectivo.
Mentres non se formalice o contrato e non se incorpore ao posto de traballo, o aspirante non
terá dereito a percepción económica de ningunha clase.
A persoa contratada estará obrigada a prestar a súa xornada de traballo na medida e forma
requirida para o interese do servicio, de acordo coa lexislación aplicable, someténdose a un
período de proba, co alcance previsto no artigo 14 do Estatuto dos Traballadores e estará
suxeita á lexislación laboral pertinente.
ANEXOI - BAREMO DE MÉRITOS:
Méritos profesionais, (ata un máximo de 5 puntos)
a) Por servizos prestados na Administración Local: 0,40 puntos por cada mes completo de
servizos.
b) Por servizos prestados noutras administracións: 0,20 puntos por cada mes completo de
servizos.
c) Por servizos prestados na empresa privada: 0,10 puntos por cada mes completo de servizos.
Os extremos anteriores acreditaranse mediante certificación expedida polo Secretario da
Administración correspondente. A puntuación máxima do conxunto dos apartados anteriores é
de 5 puntos.
Méritos formativos, (ata un máximo de 5 puntos)
a) Por masters, cursos, xornadas ou seminarios impartidos polo Instituto Nacional da
Administración Pública, Escola Galega de Administración Pública, Deputación Provincial ou
calquera outro organismo oficial competente para impartilos, relacionados coas funcións
propias da praza á que se aspira:
- Ata as primeiras 25 horas: 0,10 puntos.
- Por cada hora que exceda das 25 horas: 0,01 puntos
Se non acredita duración entenderase de menos de 25 horas.
2º) Autorizar o gasto con cargo á partida 313.13000 do vixente presuposto.
8º) CONTRATO MENOR DE SUBMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESIÑA.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aprobar o presuposto presentado por Marlo Marquesinas e Mobiliario Urbano con NIF:
G-15596752, núm. 195, de data 07.11.2006, para subministro e instalación de marquesiña
Modelo Horreo para refuxio de viaxeiros de autobús, polo prezo de:3.438,24 euros, ive
incluido, e contratar coa mencionada empresa polo sistema de contrato menor o subministro
referenciado que pagará previa presentación da correspondente factura. O mencionado contrato

non poderá ser obxecto de prórroga nin de revisión de prezos ó abeiro do disposto no art. 56 do
RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das
administracións públicas.
Sinala o Sr. Alcalde que se instalará en Insua.
9º) APROBACIÓN DE CESIÓN A FENOSA DA LIÑA ELÉCTRICA DO PUNTO LIMPO.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Ceder a liña eléctrica do punto limpo á empresa Unión Fenosa Distribución según o
contemplado no Real Decreto 1955/2000.
Esta cesión terá validez desde o momento que Unión Fenosa Distribución comprobe e revise
que a obra foi realizada según o estudio técnico realizado para o expediente núm.
210605020445. Como consecuencia desta cesión se considerarán instalacións propias e
privativas do cliente aquelas que se dirixen ó local obxecto de subministro partindo da Caixa
Xeral de Protección instalada no límite de propiedade da súa finca.
2º) Facultar ó Sr. Alcalde para a formalización da cesión de liña.
10º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados
polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
10.1. A D. ALEJANDRO FONTAIÑA CRESPO, en nome da empresa PROXECTOS E
REHABILITACIÓNS ENTREPEDRAS S.L., licenza para rehabilitación de vivenda unifamiliar
situada en Cornide, parroquia de Calo.
Expediente núm: 196.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Conectará os servicios urbanísticos da vivenda no punto e coas condicións técnicas que
indique a compañía adxudicataria AQUAGEST.
-Contará coas autorizacións da normativa sectorial vixente.
-A edificación recuperada situarase na aliñación aprobada no PXOM aprobado inicialmente o
7.12.2005, segundo copia do plano que se xunta.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.510,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 209,70 €.
Total: 2.719,70 euros.
10.2. A D. RICARDO CARREIRO ALVAREZ, en nome de INVERSIONES CARREIRO Y
ALVAREZ S.L., licenza para reformado da edificación en construción para uso comercial en
Montouto, segundo licenza anterior (expte. 249/05) consistente en adaptar as obras á aliñación
fixada pola Subdireción Xeral de Estradas da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas
e Transportes da Xunta de Galicia, en referencia ao proxecto “Mellora da seguridade vial na
estrada AC-841. Treito Os Tilos-Ramallosa” que afecta á urbanización exterior da actuación e
adaptar as fachadas ás condicións do Plan Parcial San Sadurniño na parcela F, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Angel Luis Monteoliva Díaz.
Expediente núm: 197.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, dando cumprimento das condicións e
autorización da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes previa e do
Plan Parcial San Sadurniño.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 euros.
10.3. A Dª. ERNESTINA REY LOURO, licenza para rehabilitación da cuberta da edificación
existente en Pontevea, parroquia de Reis, segundo proxecto técnico redactado por D. Francisco
Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 198.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Dará cumprimento das condicións da autorización da Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 332,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 392,56 euros.
10.4. A Dª. LUCIA BARROS SEOANE, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación
de 70 m2, encintado de paredes de 170 m2 e construción dun porche de 12 m2 na parte posterior
da edificación situada en Cachóns, parroquia de Oza.
Expediente núm: 199.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-O porche retranquearase a unha distancia mínima de 3 metros a lindeiros, 8 metros ó eixe da
pista e á distancia que sinale a Excma. Deputación con respeto á vía Provincial.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 130,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 190,00 euros.
10.5. A D. JAVIER SÁNCHEZ CONTIÑA, en nome de FRUTAS TABOADA S.L., licenza para
obras de acondicionamento de local para frutería, que afectan a albañilería, carpintería,
instalación eléctrica e proteción contra incendios, fontanería e saneamento, segundo proxecto
redactado por D. César Méndez Lorenzo, situado en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 200.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán interiores e non afectarán á estructura nin ó volume da construción.
-O acceso ó local respectará a aliñación oficial existente tanto nas Normas Subsidiarias
vixentes como no Plan Xeral aprobado inicialmente o 7.12.2005, de xeito que se deberá
eliminar o acceso existente no exterior da nave, creando dito acceso dentro da propia nave e de
forma que a actividade non afecte a zona prevista como ampliación do vial público.

-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento da normativa vixente respeto do Código Técnico da edificación referente
as normas DB-SI seguridade en caso de incendio, DB-SU seguridade de utilización e DB-HE
aforro de enerxía, adaptando o proxecto presentado a estas condicións previamente ó inicio das
obras.
-Tramitará a licenza da actividade.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 570,37 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 630,37 euros.
10.6. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para línea de media tensión, centro de
transformación e RBTA en Cobas-Barcia, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto que se
xunta.
Expediente núm: 201.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos, dando cumprimento das
condicións da normativa sectorial vixente.
-Repoñe-lo pavimento en perfectas condicións e respetará o resto das canalizacións e servizos
urbanísticos existentes deixando pasos adecuados para cruce con redes de saneamento e
abastecemento de augas.
-Aportará aval polo importe de 3000 € os efectos de garante para reposición de pavimentos e
outros danos.
-Retranqueará os soportes a unha distancia de 5 metros ó eixe das vías públicas.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 534,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 594,04 euros.
10.7. A D. JOSÉ SANLES MARTÍNEZ, en calidade de Director do COLEXIO PÚBLICO IGLESIA
DE CALO, licenza para instalación dun depósito de G.L.P. de 2450 litros (aéreo) en Igrexa,
parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D. José Francisco Piñeiro Calvar.

Expediente núm: 202.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Cumprirá as condicións do proxecto.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible de data 10.11.2006, expediente núm. MA962A 2006/001107-1.
-Dará cumprimento das condicións de seguridade relacionadas cos centros de ensino.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 44,38 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 104,38 euros.
10.8. A D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en representación de REPSOL BUTANO S.A., licenza
para instalación dun depósito de G.L.P. de 4000 litros (aéreo) en Pontevea, parroquia de Reis,
segundo proxecto técnico redactado por D. José Miguel Pérez Real.
Expediente núm: 203.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Cumprirá as condicións do proxecto.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible de data 10.11.2006, expediente núm. MA962A 2006/001108-1.
-Instalarase dentro da zona da finca clasificada como urbana e cumprirá tódalas condicións de
seguridade da normativa vixente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 91,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 151,80 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
10.9.- Escrito asinado por Dª. Mª DEL CARMEN RODRÍGUEZ BOTANA, de data 17.01.2006,
con rexistro de entrada no Concello núm. 250, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal do 15 de novembro de 2006 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. Mª DEL CARMEN RODRÍGUEZ
BOTANA, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda
unifamiliar situada en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licenza muncipal núm. 219/02, de data 22.08.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:

-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

10.10.- Escrito asinado por D. JOSÉ RÍO COUSELO, de data 6.06.2006, con rexistro de entrada
no Concello núm. 5293, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal do 15 de novembro de 2006 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ RÍO COUSELO, a LICENZA
DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en
Pedrouso (P-2), parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza municipal
núm. 60/02, de data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

10.11.- Escrito asinado por D. JAIME SEGASTIZÁBAL VILLAR, de data 28.07.2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 6568, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal do 15 de novembro de 2006 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JAIME SEGASTIZÁBAL VILLAR,
a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar
situada en Ameneiro, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza muncipal
núm. 49/98, de data 23.02.1998.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

10.12.- Escrito asinado por Dª. MÓNICA GOLÁN MÍGUEZ, de data 26.09.2006, con rexistro de
entrada no Concello núm. 7891, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal do 15 de novembro de 2006 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. MÓNICA GOLÁN MÍGUEZ, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar
situada en Chaves, parroquia de Lucí, segundo obras executadas en base á licenza municipal
núm. 209/04, de data 2.08.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:

-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

10.13.- Escrito asinado por D. ANTONIO NOYA PUMAR, en representación de PROGAEYCO
S.L., de data 25.05.2005, con rexistro de entrada no Concello núm. 2536, no que solicita licenza
de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal do 15 de novembro de 2006 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. ANTONIO NOYA PUMAR, en
representación de PROGAEYCO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación
destinada a vivenda unifamiliar situada en Pedra, finca nº 546 A, parroquia de Recesende,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 178/03, de data 6.10.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.

10.14.- Escrito asinado por HERMANOS LAGO RÍOS S.L., de data 3.10.2006, con rexistro de
entrada no Concello núm. 8615, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal do 15 de novembro de 2006 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a HERMANOS LAGO RÍOS S.L., a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a dúas vivendas
unifamiliares, números 5 e 6, que forman parte da licenza de 8 vivendas, situadas en Ribeira,
parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 66/03, de
data 13.05.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE EMPRAZAMENTO.
1.- Visto o escrito asinado por Dª. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, de data
19.10.2006, con rexistro de entrada número 8989, do 20.10.2006, no que solicita a
modificación do emprazamento da vivenda, segundo licenza urbanística que lle fora concedida
pola Comisión de Goberno en sesión de data 8.04.1998, expediente 99/98, para construción
dunha vivenda unifamiliar en Osebe, parroquia de Calo, que por erro na solicitude figura nas
fincas 1718-2 e 1717, debendo figurar a edificación sobre as fincas 1718-2 e 1718-1 da
Concentración Parcelaria de San Juan de Calo, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o solicitado, debendo suxeitarse a construción ás mesmas condicións baixo as que
foi concedida a primitiva licenza.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-SEGREGACIÓN.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda conceder as seguintes segregacións:

1.- A Dª. MARÍA LOURDES PARAJÓ FUENTES e D. BERNARDO BEJERANO ARIZA, licenza
para segregar 700 m2 da finca nº 242 do plano de concentración parcelaria da parroquia de
Luou, segundo proxecto de segregación redactado polo técnico D. Luís Moreira Matos,
destinados polo Concello á instalación dun sistema autónomo de depuración de augas residuais
(EDAR) para dar servizo a rede de sumidoiros da zona.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións consonte co informe técnico do 16 de
novembro de 2006:
- A segregación cumprirá as condicións do proxecto presentado.
11º) LICENZAS DE APERTURA.
11.1.- Escrito de INSTALACIONES REGUEIRO S.L., con CIF/NIF: B-15.764.426, (expte. 4/06),
de data 21.02.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 2802, do 23.02.2006, solicitando
licenza para o establecemento dun local de oficinas e exposición de instalacións de
electricidade, fontanería, calefacción, etc.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 23.08.2006 e
do técnico municipal do 14.07.2006, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e
disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o establecemento
dun local de oficinas e exposición de instalacións de electricidade, fontanería, calefacción, etc.,
en Montouto, Edificio Dolmen, planta baixa, portal 6, bloque 2, local 11.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
11.2.- Escrito de D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en representación de REPSOL BUTANO, S.A.,
con CIF/NIF: 76.449.493-T, (expte. 7/06), de data 21.12.2005, con rexistro de entrada no
Concello núm. 4235, do 26.04.2006, solicitando licenza de instalación dun depósito de G.L.P.
de 4.000 L (aéreo), para dar subministro a unha comunidade de propietarios de 6 vivendas.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadido o informe do técnico municipal do 30.06.2006, segundo os requisitos esixidos polo
Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de
1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para instalación dun
depósito de G.L.P. de 4.000 L (aéreo), para dar subministro a unha comunidade de propietarios
de 6 vivendas, en “Leiras” (Fase 2), Ameneiro, parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.

11.3.- Escrito de VERÓNICA LÓPEZ RODRÍGUEZ, con CIF/NIF: 44.830.340-M, (expte. 14/06),
de data 14.07.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 6084, solicitando licenza para o
establecemento dunha academia de ensinanza.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 6.10.2006 e do
técnico municipal do 22.08.2006, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e
disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o establecemento
dunha academia de ensinanza, en Ramallosa, “Urbanización Teo 2000”, parroquia de Lucí.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
11.4.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ SANLES MARTÍNEZ, en calidade de
director do COLEXIO PÚBLICO IGLESIA DE CALO, CIF/NIF: 33.152.751-E (expte. 16/06), para
licenza de apertura/instalación dun depósito de G.L.P. de 2.450 L (aéreo), para dar subministro
á cociña do colexio en Igrexa, parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido
pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
10.11.2006, calificando dita actividade como perigosa; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ SANLES MARTÍNEZ, en calidade de director do COLEXIO PÚBLICO
IGLESIA DE CALO, a licenza provisional para instalación dun depósito de G.L.P. de 2.450 L
(aéreo), condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de
conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible do 10.11.2006 (expediente núm. MA962A 2006/001107-1):
-.Deberá cumprir os requisitos contidos no proxecto; non poidendo comezar o exercicio da
actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable que se
levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser
favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que
se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
11.5.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en
representación de REPSOL BUTANO, S.A., con CIF/NIF: 76.449.493-T (expte. 17/06), para
licenza de apertura/instalación dun depósito de gas propano de 4.000 litros (aereo), para dar
subministro a unha comunidade de propietarios de doce vivendas en Pontevea, parroquia de
Reis, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 10.11.2006, calificando dita actividade como
perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en representación de REPSOL BUTANO, S.A., a
licenza provisional para instalación dun depósito de gas propano de 4.000 litros (aereo),
condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co

dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
10.11.2006 (expediente núm. MA962A 2006/001108-1):
-.Deberá cumprir os requisitos contidos no proxecto; non poidendo comezar o exercicio da
actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable que se
levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser
favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que
se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
11.6.- Escrito de Dª. MARÍA TERESA ALFONSO ALLER, CIF/NIF: 44.822.220-G, con rexistro
de entrada no Concello núm. 7550, de data 13.09.2006, solicitando licenza de apertura para o
establecemento dunha perruquería, en Casalonga, nº 11, parroquia de Calo.
Vistos a certificación técnica de solidez e seguridade, asinada polo técnico D. Agustín Mirás
Palacios, con visado nº 506–1933 do 8.09.2006, e o informe favorable da Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade de data 2.11.2006, e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a licenza que se solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de: 24,88
euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
11.7.- Escrito de D. FRANCISCO JAVIER PEREIRO CORNES, CIF/NIF: 52.433.620-Z, de data
25.05.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 4942, do 26.05.2006, solicitando licenza
de apertura para o establecemento dun local de servicio técnico electrónico de T.V., radio, etc.,
en Os Tilos, Centro Comercial, local 29.
Vistos a certificación técnica de solidez e seguridade, asinada polo técnico D. Emilio Mato
Iñiguez, e o informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade de data
9.11.2006, e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a licenza que se solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de: 96,77
euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
11.8.- Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Rodríguez Buela, CIF/NIF: 33.208.782-W,
con rexistro de entrada no Concello núm. 9520, de data 14.11.2006, no que solicita o cambio
de titularidade do establecemento dedicado a Restaurante, situado en Ribeira, parroquia de
Reis, que figuraba o seu nome, segundo licenza de apertura nº 24/01, autorizada pola Alcaldía
en data 29.04.2003, e que pasará a nome da sociedade MESÓN AVENIDA PONTEVEA S.L.;
vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
FORA DA ORDE DO DÍA.
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos seis membros que legalmente compoñen a Xunta de Goberno Local,
acordouse a inclusión dos seguintes asuntos na orde do día:
1º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTO DA OBRA DE ACONDICIONAMENTO DE
TERREO PARA PARQUE, EN COIRA-REIS, E CONTRATACIÓN COMO CONTRATO
MENOR.
Dada conta pola Alcaldía do presuposto de Construcciones Rarís S.L., de data 15.11.2006, das
obras de: Acondicionamento de terreo para parque, en Coira-Reis, polo importe de: 29.943,95
euros, ive incluido, co visto bo do arquitecto técnico municipal, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o presuposto referenciado e contratar coa mencionada empresa polo sistema de
contrato menor a obra que se pagará previa presentación da correspondente factura. O
mencionado contrato non poderá ser obxecto de prórroga nin de revisión de prezos ó abeiro do
disposto no art. 56 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de contratos das administracións públicas.
2º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTO DAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE REDE DE
SANEAMENTO EN CONSTENLA E CONTRATACIÓN COMO CONTRATO MENOR.
Dada conta pola Alcaldía do presuposto asinado polo arquitecto municipal das obras de:
Construción da rede de saneamento en Constenla, de data 9 de novembro de 2006, cun
presuposto de contrata de: 17.667,64 euros, ive incluido, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o presuposto referenciado e contratar a mencionada obra como contrato menor de
obras facultando á Alcaldía para os demais trámites.
3º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTO DAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EO DOS
FERREIROS-OZA E CONTRATACIÓN COMO CONTRATO MENOR.
Dada conta pola Alcaldía do presuposto de Transportes y Maquinaria C.P. S.L. de data
16.11.2006 (Presuposto núm. 250/2006), das obras de: Pavimentación en Eo dos Ferreiros-Oza,
polo importe de: 14.007,81 euros, ive incluido, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o presuposto referenciado e contratar coa mencionada empresa polo sistema de
contrato menor a obra que se pagará previa presentación da correspondente factura. O
mencionado contrato non poderá ser obxecto de prórroga nin de revisión de prezos ó abeiro do
disposto no art. 56 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de contratos das administracións públicas.
4º) MODIFICACIÓN DE ACORDOS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 03.07.2006 E
10.10.2006.
Resultando que a Xunta de Goberno Local en sesión do 03.07.2006 concedeu licenza de obras
a D. Julio García Martínez ( expte núm.111), aprobando a liquidación do ICIO polo importe de
880,57 euros.

Resultando que a Xunta de Goberno Local do 10.10.2006 desestimou o recurso de reposición
presentado polo interesado contra a liquidación do ICIO.
Visto o informe do arquitecto técnico municipal do 14 de novembro de 2006 no que se informa
que vistas as obras solicitadas polo interesado por valor de 9670 euros, e ante a liquidación
practicada en función da ordenanza que contradí o valor en función da superficie, supoñendo
un valor das obras de 44.028,40 euros, unha vez obtida información sobre as obras a realizar,
considero que o valor aproximado das mesmas, valorando as unidades de obra que pretenden
executar é duns 14.900 euros.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Modificar o acordo da Xunta de Goberno Local do 03.07.2006, que queda do seguinte
xeito:
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional):298 euros.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas:60, 00 euros.
Total:358 euros.
2º) Deixar sen efecto o acordo da Xunta de Goberno Local do 10.10.2006 polo que se
desestimou o recurso de reposición, en base á nova valoración realizada polo técnico municipal
do custe das obras.
12º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as catorce horas e vintecinco minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e
co visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei
7/85, do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 5 DE DECEMBRO DE 2006.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en
obras), sendo as 13 horas do día 5 de decembro de 2006, reuníronse en primeira convocatoria
os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D.
Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó
día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Antes de entrar nos asuntos da orde do día pola Alcaldía dáse coñecemento do escrito de
renuncia presentado polo Sr. Vázquez Pallas con data 27.11.2006, polo que xa non forma parte
da Xunta de Goberno.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DE DATA:
20.11.2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen
acorda aprobalo sen ningunha rectificación.
2º) ESCRITOS DE PETICION.
2.1. Escrito asinado por Dª María Amelia González Brandariz, de data 22.11.06, con rexistro
de entrada 9729 e data 23.11.06, no que en esencia expón que no baixo do edificio O Dolmen
de Cacheiras, no que vive, hai instalada unha carnicería que ó seu parecer está alterando a
habitabilidade do seu domicilio, debido ós golpes, vibracións e ruidos que produce, e solicita
que se realice por parte da Policía Local un informe sobre os danos que se están causando na
súa vivenda.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito á Policía Local para que realicen un informe ó respecto.
2.2. Escrito asinado por Dª María Amelia González Brandariz, de data 22.11.06, con rexistro
de entrada 9728 e data 23.11.06, no que en esencia expón que no baixo do edificio O Dolmen
de Cacheiras, no que vive, hai instalada unha carnicería que ó seu parecer está alterando a
habitabilidade do seu domicilio, debido ós golpes, vibracións e ruidos que produce, e solicita
que se realice por parte dos técnicos municipais unha medición dos ruidos e vibracións do
establecemento comercial mencionado, para que os seus propietarios corrixan os defectos que
poida haber nas súas instalacións.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito ós servizos técnicos municipais para que informen das medidas a adoptar.

2.3. Visto o escrito asinado por seis veciños de Vilares de Rúa de Francos, con rexistro de
entrada 9778 e data 24.11.2006, no que en esencia expoñen que son propietarios dunha traida
de augas para as súas vivendas, e que os depósitos, construidos fai trinta e cinco anos, son de
ladrillo e recebados con cemento, polo que están xa moi deteriorados e perden auga, e precisan
unha reparación, polo que solicitan unha subvención ó Concello para facer fronte a dito gasto.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder unha subvención de 900 euros(150 euros por usuario), con cargo á partida
441/489.00, de libre disposición da Alcaldía.
2º) Que se notifique este acordo ó beneficiario da subvención para os efectos de que no prazo
de nove meses contados a partir da data de notificación do acordo de concesión presente a
documentación xustificativa da subvención concedida ó abeiro das seguintes normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.
1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar actividades de calquera natureza
que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou recibos, e os
gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En ámbolos dous casos
poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza
que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas.
3) Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase xustificar mediante
certificación de obra subscrita por técnico colexiado competente e relación de obra estimada.
4) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a realización
das actividades para a que foi concedida.
5) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito inexcusable
que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida a
mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de dominio
público municipal.
6) Á vista da documentación xustificativa presentada, e estimada pola Alcaldía o cumprimento
das actividades subvencionadas procederase ó pagamento. No caso de que a subvención
municipal en concorrencia con outras concedidas por outras administracións públicas ou por
calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou por entidades privadas supere o 100%
do presuposto da actividade correspondente, a Alcaldía minorará o importe ata chegar ó
máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.
O aboamento da subvención ou axuda farase efectivo por medio de ingreso na conta bancaria
da entidade solicitante, que aportará certificación da súa entidade financeira na documentación
de xustificación. Excepcionalmente, e só para aquelas agrupacións veciñais que se teñan
formado expresamente para a promoción dunha obra concreta de interese social e non dispoñan
de conta bancaria, o pagamento da subvención poderá ser realizado mediante cheque bancario.

7) Vencidos os prazos para a xustificación das actividades, sen que o beneficiario da
subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade que motivou o seu outorgamento,
perderá o seu dereito a esixila e a Xunta de Goberno procederá a anula-lo correspondente
compromiso, notificándollelo ós interesados.
No caso de que unha parte da subvención xa fose adiantada ós solicitantes e estes non
presentasen os correspondentes xustificantes, requirirase da entidade a devolución das
cantidades non xustificadas. Esta situación impedirá que no ano seguinte lle sexa adiantada
cantidade algunha á entidade infractora.
8.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello de
Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente Código
penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.
2.4. Visto o escrito asinado por D. Joaquín Souto Iglesias e D. Manuel Martínez Ruíz, en
representación da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santiago de Compostela,
de data 28.11.2006, con rexistro de entrada 9899 e data 30.11.2006 no que en esencia solicitan
a posibilidade de instalación dun repetidor de comunicacións para o seu uso no depósito de
augas da Poboa, xa que o consideran un lugar idóneo para a instalación definitiva de dito
dispositivo para a comunicación das posibles emerxencias e distintos operativos que se realicen
tanto en Santiago como na comarca.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito ós técnicos de urbanismo para a realización dun informe ó respecto.
2.5. Visto o escrito asinado por Dª Ana Tejeiro Sandomingo, en representación de Aquagest,
con rexistro de saída 4438 e data 13/11/2006, con rexistro de entrada no Concello número
9748 e data 23/11/06, no que adxunta un informe do Departamento de Producción en referencia
ós puntos de mostraxe establecidos para o autocontrol do abastecemento municipal de auga do
Concello de Teo, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que
legalmente a compoñen acorda tomar coñecemento do mesmo e dar conta deste acordo á
empresa Aquagest.
2.6. Visto o escrito asinado por Dª Mª del Carmen Gómez Piñeiro, de data 21.11.2006, con
rexistro de entrada número 9709 de data 22.11.2006, no que en esencia expón que o camiño
público co que linda a súa propiedade está a sufrir un proceso de desmoronamento, e que sería
necesario realizar a obra dun muro de contención, para evitar posibles danos económicos e
persoais.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito ós técnicos municipais para que informen sobre a posibilidade de realizar
estas obras.
2.7. Visto o informe remitido polo equipo directivo do CEIP Os Tilos, de data 21.11.2006, con
rexistro de saída 71 de data 22.11.2006, e de entrada 9813 de data 27.11.2006, relativo a escrito
dirixido pola Alcaldía, para que se informe sobre un escrito recibido neste Concello,
denunciando aspectos relacionados coa limpeza no CEIP, e no que en esencia se expón que o
equipo directivo do centro non participa do contido global do escrito por considerar que no

mesmo se realizan afirmacións desmedidas respecto da limpeza e que as que se fan con
respecto da saúde do alumnado non lles constan. Expresan a súa disposición para que persoal
do Concello valore a situación da limpeza no Centro.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Pasar o escrito a persoal do Concello para que informen sobre o estado da limpeza no CEIP
Os Tilos.
3º) ACEPTACION DE SUBVENCIONS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen
acorda aceptar as seguintes subvencións:
1) Subvención da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia ó abeiro da resolución
do 13 de setembro de 2006, pola que se convocan subvencións ós concellos para a realización
de estudos técnicos, no marco do servizo de televisión dixital terrestre, lina A, publicada no
DOG nº 181 de 19 de setembro de 2006. Importe da subvención: 3.762,91 euros.
2) Subvención da Excmª. Deputación da Coruña ó abeiro da convocatoria de subvencións a
concellos para desenvolvemento de servizos sociais e políticas de igualdade entre mulleres e
homes e de loita contra a violencia de xénero, correspondente ó exercicio 2006, segundo a
convocatoria publicada no BOP nº 288 de data 19.12.2005; obxecto da subvención:
Intervención socio-psicolóxica e acompañamento para mulleres víctimas de violencia de
xénero, importe da subvención: 3.499,20 euros, orzamento subvencionado a xustificar:
3.499,20 euros.
3) Subvención da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia ó abeiro da
Orde do 25 de abril de 2006 pola que se convocan axudas para o mantemento e mellora da
calidade das escolas infantís 0-3 dependentes das corporacións locais(DOG do 11.05.06),
importe da subvención: 45.000,00 euros( exp. nº VP425A 2006/18-0).
4) Subvención da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia ó abeiro da
Orde do 25 de abril de 2006 pola que se convocan axudas para o mantemento e mellora da
calidade das escolas infantís 0-3 dependentes das corporacións locais(DOG do 11.05.06),
importe da subvención: 45.000,00 euros.( exp. nº VP425A 2006/85-0).
5) Subvención da Consellería de Traballo da Xunta de Galicia ó abeiro da Orde do 2 de agosto
de 2006 para a financiación de parte dos custos laborais, incluída a cotización empresarial á
Seguridade Social por todos os conceptos derivados da contratación a tempo completo por un
período dun ano de un axente de emprego e desenvolvemento local. Importe da subvención:
25.300,00 euros.
4º) APROBACION DE RECEPCION DE OBRAS.
Vista a acta de entrega de obras e instalacións, remitida pola Deputación Provincial de A
Coruña, de data 26.11.2006, relativa ó proxecto “Saneamento en Cepeda (Teo)”, con código
0523010198.0, realizado pola empresa Excavaciones Ovidio, S.L., a Xunta de Goberno Local,
por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) A aprobación da antedita acta de entrega de obras e instalacións, aceptando e recibindo as
citadas obras, comprometéndose a partir da data da firma á súa conservación e mantemento,
sen prexuízo das obrigas que correspondan ó contratista durante o prazo de garantía.
5º) DACION DE CONTA DE INFORMES DE INTERVENCION E ADOPCION DOS
ACORDOS QUE PROCEDAN.

5.1. Visto o escrito de reclamación sobre a taxa de recollida de lixo do ano 2005, de D.
MANUEL PATO GOMEZ, no que expón que a vivenda obxecto desta taxa foi vendida no ano
2000 (nº de recibo: 253000583388), e solicita se lle anule dito recibo, sendo expedido ó novo
propietario, D. Antonio Picado Ralero.
Visto o informe de Intervención, de data 22.11.2006, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Estimar a reclamación presentada por D. Manuel Pato Gómez, DNI: 32.286.491-B,
anulando o recibo ó seu nome, que será expedido a nome do novo titular do inmoble, D.
Antonio Picado Ralero, DNI:1.022.520-D.
5.2. Visto o escrito de reclamación sobre a taxa de recollida de lixo do ano 2005, presentada
por D. ALFONSO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, no que expón que a vivenda obxecto desta taxa
foi vendida no ano 2003 (nº de recibo: 253000584147), e solicita se lle anule dito recibo, sendo
expedido ó novo propietario, D. Francisco José Rodríguez-Trelles Astruga.
Visto o informe de Intervención, de data 22.11.2006, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Estimar a reclamación presentada por D. Alfonso Sánchez González, DNI:33.252.624-Y
anulando o recibo ó seu nome, que será expedido a nome do novo titular do inmoble, D.
Francisco José Rodríguez-Trelles Astruga,DNI: 32.758.762-T.
5.3. Visto o escrito asinado por D. JULIO DÍAZ BUYO, con D.N.I. 32.649.203J, solicitando o
cambio de titularidade do recibo de lixo nº 253000580170 para o novo propietario do inmoble,
Dª Mari Cruz Bugallo Gómez, con D.N.I. 44.494.062X, e visto o informe de Intervención de
data 22.11.2006, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Ter en conta na confección do padrón fiscal de 2006 a modificación da titularidade do
recibo nº 253000580170, que pasará a nome de Dª Mari Cruz Bugallo Gómez.
5.4. Visto o escrito asinado por D. JOSE DAPARTE CARRAL, con D.N.I. 35.237.911W,
titular do recibo da taxa de recollida de lixo do 2005 nº 253000580247, que solicita que sexa
correxido o seu D.N.I., que figura errado, e visto o informe de Intervención de data 22.11.2006,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade acorda:
1º) Aprobar a corrección do erro material, e a modificación do D.N.I. de D. José Daparte
Carral, sendo o correcto o nº 35.237.911W.
6º) APROBACION DE PRORROGA DE CONTRATO.
Visto o escrito asinado por D. José Enrique Herrero de Padura, de data 23.11.2006, con rexistro
de entrada 9767 de data 24.11.2006, no que expón que de conformidade co sinalado no
apartado 2 do anexo I de prescricións técnicas do prego de cláusulas administrativas
particulares do contrato de asistencia técnica para a asesoría xurídica do Concello, expresa o
seu desexo de prorrogar dito contrato o vindeiro ano.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aprobar a primeira prórroga do contrato de asistencia técnica para a asesoría xurídica do
Concello, asinado con D. José Enrique Herrero de Padura con data 30.12.2005, polo prazo dun
ano, de 30.12.2006 ó 30.12.2007.
2º) Facultar ó Sr. Alcalde para a execución e xestión deste acordo e do correspondente
expediente.

7º) LICENZAS URBANISTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados
polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
7.1. A Dª. ISABEL MÍGUEZ BAO e D. SIMÓN AYUDE RUIBAL, licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar en Regoufe, finca nº 253 do plano de concentración parcelaria da parroquia
de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 204.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado, non iniciando as obras ata presentar
nomeamento de técnico director de execución material das obras.
-Presentará escrito de cesións obrigatorias segundo o artigo 171 da Lei 9/2002, de 30 de
decembro.
-Garantizará a realización simultánea dos servizos urbanísticos pendentes de executar.
-Darase cumprimento das condicións xerais de volume, hixiénicas e ambientais do artigo 102
do PXOM aprobado inicialmente o 7.12.2005.
-Contará coa autorización previa dos organismos correspondentes á normativa sectorial
vixente.
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 10.5 m. dende o eixe da estrada reflexada no
PXOM e cumprirá as condicións que indique a Excma. Deputación.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.560,00 €.

-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 311,04 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 2.991.04 euros.
7.2. A D. ANTONIO MANTEIGA DEARCE, licenza para obras de ampliación de vivenda
consistente na construción dun sótano destinado a garaxe en Cesar, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polos arquitectos D. Manuel Cid Rodríguez e D. Javier Rivadulla Montaña.
Expediente núm: 205.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 380,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 440,00 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
7.3- Escrito asinado por D. FÉLIX GONZÁLEZ MADRIÑAN, en representación de GRUPO
MANANCIAL S.L., de data 5.09.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 7396, no que
solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal do 4 de decembro de 2006 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. FÉLIX GONZÁLEZ MADRIÑAN,
en representación de GRUPO MANANCIAL S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a
edificación destinada a dúas vivendas unifamiliares situadas en Igrexa, parroquia de Calo,
segundo obras executadas en base á licenza muncipal núm. 224/04, de data 20.09.2004.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
7.4.- Escrito asinado por Dª. PILAR ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de
MAHIA INMOBILIARIA, S.L, de data xuño de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm.
5767, do 28.06.2006, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 4 de decembro de 2006 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. PILAR ENCARNACIÓN BRANCO
ILLODO, en representación de MAHIA INMOBILIARIA, S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, exclusivamente para a edificación destinada a locais comerciais e sótano en

Galanas, SAUR-2, parcela AC-1, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
158/05, de data 23.05.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 330,00 €.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as catorce horas e quince minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85,
do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL QUE
TIVO LUGAR O DÍA 28 DE DECEMBRO DE 2006.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en
obras), sendo as 10,20 horas (con retraso) do día 28 de decembro de 2006, reuníronse en
primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde do
día que figura na convocatoria.
1º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
1.1.SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. Jorge Fernández Guerra, D.N.I.
33.244.036-C, para o pago dunhas lentes (210,00 euros) e arranxo de dentadura (267,00 euros),
sendo o importe total da axuda de 477,00 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da
situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser xustificado no informe-proposta
da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda concedida será xustificado
mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social, ou técnico competente sobre
o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación
documental na forma xeral antedita. As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na
adquisición directa de bens e servizos polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na
directa prestación coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que se trate por parte de
persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.2. Visto o escrito de reclamación sobre a taxa de recollida de lixo do ano 2005, presentada
por D. JOSE LUIS LOSA GARCIA, no que expón que mercou a vivenda obxecto desta taxa
(nº de recibo: 253000580692), e que o recibo se expediu a nome do anterior propietario, D.
Gumersindo Feijoo Costa, polo que solicita o cambio de titularidade ó seu nome.

Visto o informe de Intervención de data 18.12.2006, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Estimar a reclamación presentada por D. José Luis Losa García, DNI:33.275.791-N
anulando o recibo a nome do anterior propietario, que será expedido a nome do novo titular do
inmoble.
2º) Dar conta deste acordo á Excma. Deputación Provincial, para o seu coñecemento e efectos.
1.3. Visto o escrito asinado por D. Luis Enrique Papiri Villanueva, de data 22.12.06, con
rexistro de entrada 10.497, de data 22.12.06, no que en esencia expón que con data 19.10.06
presentou escrito con rexistro de entrada 8.929, relativo á solicitude de aboamento de taxas de
matrícula do Master en Administración Local que está a cursar, e que mediante acordo da
Xunta de Goberno Local de 20.11.06 dita petición lle foi rexeitada. Menciona que o acordo da
Xunta de Goberno fai referencia a uns informes de Secretaría e Intervención, dos cales non se
lle acompañou copia, polo que descoñece os seus contidos, e que as resolucións 166 de
10.10.05 e o acordo da Xunta de Goberno Local de data 23.08.06 estimaban as peticións
doutros funcionarios municipais, polo que solicita que se lle facilite copia compulsada dos
informes de Secretaría e Intervención ós que se fai referencia no acordo da Xunta de Goberno
Local e ó mesmo tempo solicita acceso ós expedientes da resolución da Alcaldía número 166 e
o acordo da Xunta de Goberno Local de 23.08.06.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Que se lle expida copia compulsada dos informes ós que fai referencia e se lle permita a
consulta dos expedientes que solicita.
2º) Comunicar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.4. Visto o escrito asinado por D. José Mª Azpeitia Gasco, Tenente-Coronel Vicepresidente da
JAEFD. Noroeste do Exército de Terra, de data 20.12.06, no que en esencia expón que a
JAEFD. Noroeste ten prevista a organización do Campionato de Área de Carreiras de
Orientación entre os días 6 e 8 de marzo de 2007, e que van levar dito campionato á zona do
campo de fútbol de Recesende, que reúne para eles unha magnífica condición técnica para a
práctica deste deporte, polo que solicitan a autorización do Concello, tendo xa solicitada a
correspondente ó Clube de Fútbol de Recesende.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Acceder ó solicitado, informando da celebración de dita proba ó Departamento de Cultura e
Deportes do Concello.
2º) Notificar este acordo ó interesado.
1.5. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cincos membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a Dª Aurora Gómez Ameijeiras, D.N.I. nº: 33.069.544-Y, por
dúas horas diarias, debendo aportar a solicitante a cantidade de 15,08 euros/mes para o citado
fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

1.6. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Ramón Dapena
Fernández, con rexistro de entrada número 5.764, de 28.06.2006, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada polo importe de 5.795,86 Euros, para responder de posibles
danos por mor das obras de: Construcción de vivenda en parcela núm.1342, polígono 14 da
zona de concentración parcelaria de San Xoan de Calo, e vistos o informe favorable do
arquitecto municipal do 20.12.2006 e o informe favorable de Intervención da mesma data, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 5.795,86 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación da fianza.
1.7. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por Dª. Pilar Encarnación
Branco Illodo, en representación de Mahía Santiago S.L., con rexistro de entrada número
3.164, de 17.10.02, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo
importe de 11.823.256 pts ( 71.059,20 Euros ), para responder de posibles danos en viais e
zonas públicas pola construcción dun edificio denominado “As Torres” en Cacheiras, e vistos o
informe favorable do arquitecto municipal do 19.12.2006 e o informe favorable de
Intervención de data 20.12.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 11.823.256 pts( 71.059,20
Euros).
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación da fianza.
1.8. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Andrés Fernández
Sanmartín, en representación de Mahía Santiago, S.L., con rexistro de entrada número 1.447,
de 16.06.04, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo importe de
55.249,07 Euros, como garantia das obras de urbanización da área correspondente ó Estudio de
Detalle e Proxecto de Compensación aprobado definitivamente o 24 de setembro de 1999, e
vistos o informe favorable do arquitecto municipal do 19.12.2006 e o informe favorable de
Intervención do 20.12.2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 55.249,07 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación da fianza.
1.9. Dada conta do escrito asinado por D. José Sánchez Roque, DNI: 76.455.463, con rexistro
de entrada núm. 10.162, do 12.12.2006, no que presenta reclamación de responsabilidade
patrimonial da Administración Pública, por mor de accidente ocurrido o día 09.12.06 no lugar
de Carballal, da parroquia de Calo, por mor de bache na calzada, solicitando que se lle abonen
os danos producidos na roda do seu vehículo, por importe de 107,86 euros, segundo copia da
factura de Neumáticos Pernas (nº 00884 de 11.12.06).
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Abonar a D. José Sánchez Roque a cantidade de: 107,86 euros, correspondentes ós danos
producidos.

2º) Comunicar ó interesado que no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ó da
recepción da notificación deste acordo deberá presentar no Departamento de Intervención o
orixinal ou copia compulsada da factura e certificación bancaria de titularidade de conta para
lle facer efectivo o pago.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.10. Dada conta do escrito asinado por D. Antonio Méndez Seoane, DNI: 33.184.338-F, de
data 21.11.06, con rexistro de entrada núm. 9.760, do 23.11.06, no que en resumo presenta
reclamación de responsabilidade patrimonial da Administración Pública, por mor de accidente
ocurrido o día 20.11.2006 nunha estrada municipal que une o núcleo de Cabovila con Solláns
pola parte interna da aldea, por mor dunha reixa defectuosa na calzada, solicitando que se lle
abonen os danos producidos no seu vehículo con matrícula 0680FGB, por importe de: 174,33
euros.
Vistos o informe da Policía Local de data 27.11.06, con rexistro de saída núm. 307, do
27.11.2006, e a factura núm.113, de 20.11.06 de Alianza de Servicios Vázquez S.L. por
importe de: 174,33 euros, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar a D. Antonio Méndez Seoane a cantidade de:174,33 euros, correspondentes ós
danos producidos.
2º) Comunicar ó interesado que no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ó da
recepción da notificación deste acordo deberá presentar no Departamento de Intervención
certificación bancaria de titularidade de conta para lle facer efectivo o pago.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
1.11. Visto o escrito asinado por D. Rafael Rodríguez Martínez-Conde, con D.N.I. 12.162.506,
en calidade de Presidente da Comunidade de Propietarios da Urbanización Ledín de Ameneiro
- Calo, de data 11.12.06, con rexistro de entrada 10.160, de data 12.12.06, no que en resumo
expón que se realizou a canalización dun regato que discorría polas cercanías da Urbanización,
e que o empalme que se fixo perto da mesma, ó seu xuizo, non se realizou correctamente, polo
que se producen enchentas e lagunas que anegan a pista próxima e que os sumidoiros non son
capaces de desaugar, o que considera un grave risco para a seguridade vial e tamén un perigo
de inundación das vivendas que están á marxe da pista, polo que solicita que se adopten as
medidas oportunas.
A Xunta de Goberno Local por uanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Informar ó interesado que xa estaba previsto realizar estas obras, e que non se poideron
facer antes polas choivas caídas, e que agora xa se atopan rematadas e ó noso entender de xeito
satisfactorio.
2º) ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓNS.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen
acorda aceptar as seguintes subvencións:
1) Subvención da Consellería de Cultura e Deporte ó abeiro da Orde do 17.07.2006(DOG nº
153 do 9 de agosto), pola que se regula o réxime de concesión de subvencións ós concellos de
Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas. Importe da subvención: 2.000 euros.

3º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Dada conta da resolución da Alcaldía número 292/06, de 19.12.06, que se transcribe de
seguido, a Xunta de Goberno Local queda enterada.
“Vista a solicitude formulada por D. Manuel Blanco Vieites, DNI: 33.142.552D, en calidade de
representante da Mancomunidade de Rarís, de data 29.11.2006, no que expón que os depósitos
de auga dos que se surten os dezaseis usuarios da zona de Rarís necesitaron dunha reparación,
sendo tamén usuario deles o Concello, e solicitan do Concello unha subvención para o citado
fin.
Visto o artigo 6.2.1 do Regulamento para a concesión de axudas e subvencións municipais e
visto o informe de Intervención de 30.11.2006 de existencia de crédito adecuado e suficiente,
resolvo:
1º.- Conceder á Mancomunidade de Rarís unha axuda económica por importe de: 2.100€(dous
mil cen euros) con cargo á partida do vixente presuposto: 441/489.00.
2º) Que se notifique esta resolución ó beneficiario da subvención para os efectos de que no
prazo de nove meses contados a partir da data de notificación do acordo de concesión presente
a documentación xustificativa da subvención concedida ó abeiro das seguintes normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.
1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar actividades de calquera natureza
que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou recibos, e os
gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En ámbolos dous casos
poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza
que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas.
3) Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase xustificar mediante
certificación de obra subscrita por técnico colexiado competente e relación de obra estimada.
4) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a realización
das actividades para a que foi concedida.
5) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito inexcusable
que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida a
mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de dominio
público municipal.
6) Á vista da documentación xustificativa presentada, e estimada pola Alcaldía o cumprimento
das actividades subvencionadas procederase ó pagamento. No caso de que a subvención
municipal en concorrencia con outras concedidas por outras administracións públicas ou por
calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou por entidades privadas supere o 100%
do presuposto da actividade correspondente, a Alcaldía minorará o importe ata chegar ó
máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.
O aboamento da subvención ou axuda farase efectivo por medio de ingreso na conta bancaria
da entidade solicitante, que aportará certificación da súa entidade financeira na documentación

de xustificación. Excepcionalmente, e só para aquelas agrupacións veciñais que se teñan
formado expresamente para a promoción dunha obra concreta de interese social e non dispoñan
de conta bancaria, o pagamento da subvención poderá ser realizado mediante cheque bancario.
7) Vencidos os prazos para a xustificación das actividades, sen que o beneficiario da
subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade que motivou o seu outorgamento,
perderá o seu dereito a esixila e a Alcaldía procederá a anula-lo correspondente compromiso,
notificándollelo ós interesados.
No caso de que unha parte da subvención xa fose adiantada ós solicitantes e estes non
presentasen os correspondentes xustificantes, requirirase da entidade a devolución das
cantidades non xustificadas. Esta situación impedirá que no ano seguinte lle sexa adiantada
cantidade algunha á entidade infractora.
8.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello de
Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente Código
penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.
3º) Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que
celebre.”.
4º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados
polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
4.1. A D. ALFONSO PÉREZ GUERRA, en representación de RESIDENCIAL VALLE DE
RAMALLOSA, S.L., licenza para construcción de vintecinco + catro vivendas adosadas, na rúa
C-Q, parcela (R3c) e D-Q, parcela (R5a), no SAUR-3 Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Alfonso Pérez Guerra.
Expediente núm: 206.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ó ambiente, segundo o artigo 104 da
Lei 9/2002.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará estudio visado de seguridade e saúde.
-Presentará proxecto visado das instalacións de telecomunicacións.
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92, do 12 de novembro, de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO URBANIZABLE SAU-3.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR ADOSADA.
-Arquitecto director das obras: ALFONSO PÉRZ GUERRA.
-Arquitecto técnico director das obras: MANUEL MARTÍN ÁLVAREZ LOSADA.
-Edificabilidade: 4500 m2 e 1050 m2.
-Altura máxima: B+1, 7 m.
-.Posición da edificación:Ocupación máxima:50%.Recuamento a fondo:>3m.Pendente máxima
de cuberta:<40º. Altura do cumio:<4m. Aproveitamento baixo cuberta: Permitido.
-Presuposto: 2.318.710 €.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 69.561,30 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 13.206,53 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 82.887,83 euros.
4.2. A D. MANUEL SOTO PARDO, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar aislada
en Cacheiras, parcela nº 1022, segundo proxecto redactado polos arquitectos D. José Vicente
Rodríguez Pagan e Daniel Gómez Ayuso.
Expediente núm: 207.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no Colexio
Oficial de Arquitectos con data 3 de novembro de 2006.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Os propietarios deberán completar pola súa conta a urbanización necesaria para que aqueles
alcancen, se ainda non a tivesen, a condición de soar.
Para tal efecto, deberán custea-los gastos de urbanización precisos para completa-los servizos
urbanos e regulariza-las vías públicas, executa-las obras necesarias para conectar coas redes de
servicios e viaria en funcionamento e cederlle gratuitamente ó municipio os terreos destinados

a viais fóra das aliñacións establecidas no planeamento segundo o artigo 19 da Lei 9/2002
modificada pola Lei 15/2004.
-Para autoriza-las edificacións esixirase ter resoltos, con carácter previo e a custa do promotor,
como mínimo os servicios de acceso rodado, abastecemento de auga, evacuación e tratamento
das augas residuais e subministración de enerxía eléctrica ou, noutro caso, garanti-la execución
simultánea coa edificación, art 29.1.g).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT2 – SOLO URBANO BAIXA DENSIDADE U3
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ PAGAN e DANIEL GÓMEZ AYUSO.
-Arquitecto técnico director: MANUEL SILVA SOTO.
-Edificabilidade: 0,25 m2/m2.
-Altura máxima: B+1, 5,68 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima:20%. Recuamento á aliñación: 8 m. do eixo da
vía. Recuamento a lindeiros: 3 m. Pendente máxima de cuberta: 30%, 17º. Altura do cumio:
1,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Non.
-Presuposto: 203.115,66 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4.062,31 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 629,45 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 4.811,76 euros.

4.3. A Dª. OFELIA DUTRENIT ZORRILLA, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
aislada en Os Verxeles, parcela nº 91, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Antonio de la Peña Sabates.
Expediente núm: 208.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no Colexio Oficial de Arquitectos con
data 3 de novembro de 2006.
-Os propietarios deberán completar pola súa conta a urbanización necesaria para que aqueles
alcancen, se ainda non a tivesen, a condición de soar.
Para tal efecto, deberán custea-los gastos de urbanización precisos para completa-los servizos
urbanos e regulariza-las vías públicas, executa-las obras necesarias para conectar coas redes de
servicios e viaria en funcionamento e cederlle gratuitamente ó municipio os terreos destinados
a viais fóra das aliñacións establecidas no planeamento segundo o artigo 19 da Lei 9/2002
modificada pola Lei 15/2004.
-Non se poderá habilitar o espazo baixo cuberta para ningún uso, sexa ou non sexa vivideiro.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres anos
contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción, a
data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas autorizadas
e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO URBANO Z1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR ILLADA.
-Arquitecto director das obras: ANTONIO DE LA PEÑA SABATES.
-Arquitecto técnico director: LINO LAMAS CARAMES.
-Edificabilidade: 0,33 m2/m2.
-Altura máxima: B+1+BC, 6,50 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima:20%. Recuamento á aliñación: >8 m.
Recuamento a lindeiros: >2 m. Pendente máxima de cuberta: 80%. Altura do cumio: 4 m.
Aproveitamento baixo cuberta: Vinculado planta inferior.
-Presuposto: 81.162 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:

-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.623,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.803,24 euros.
4.4. A Dª. Mª ELENA SUÁREZ SILVA, como Presidenta do CLUB SAN FRANCISCO TEO, licenza
para obras menores de acondicionamento de local que comprenden o derribo de tabiquería
existente, recebado, pintado e colocación do chan de madeira, en Os Tilos, rúa Ameneiro, local
social do Club San Francisco.
Expediente núm: 209.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo coa licenza solicitada.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 189,36 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 249,36 euros.
4.5. A Dª. CARMEN SUSANA IGLESIAS NOGUEIRA, licenza para construción dun galpón para
usos agrícolas de 25 m2 na finca nº 329 (2133), en Devesa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 210.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixo da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-A tipoloxía, volume e materiais empregados serán congruentes co entorno rural, empregando
pedra ou outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A construción cumprirá as condicións xenéricas do artigo 42 e 44 da Lei 9/2002.
-Contará coa autorización da CPTOPeT en relación coa alternativa a estrada AC-841.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.

4.6. A D. DAVID CAJARAVILLE CHACÓN, licenza para construción dun galpón para usos da
finca de 25 m2 na finca nº 210 en “Cabildo”, parroquia de Reis.
Expediente núm: 211.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixo da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-A tipoloxía, volume e materiais empregados serán congruentes co entorno rural, empregando
pedra ou outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A construción cumprirá as condicións xenéricas do artigo 42 e 44 da Lei 9/2002.
-Non se realizará ningunha actividade ata dar trámite do correspondente expediente de
actividades clasificadas.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
4.7. A Dª. MARÍA PILAR CURRÁS REY, licenza para construción dun cerre de 70 metros
lineais, na finca que sinala no plano que xunta coa solicitude, situada en Ramallosa, parroquia
de Lucí.
Expediente núm: 212.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación das NNSS a unha distancia de 8 metros do eixe da pista pública
que conduce ata Lucí, situando a base do cerre na mesma cota da pista actual.
-O primeiro poste con respeto á estrada AC-841 situarase á distancia que indique a CPTOPe T.
-Darase cumprimento das condicións da ordenanza de cerres do artigo 103 do PXOM, sendo a
banda opaca de 0,60 metros de altura máxima e poderá acadar 1,80 metros a base de tea
metálica e vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais
tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica,
agás que sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.

Total: 103,65 euros.
4.8. A D. ENRIQUE FUENTES BREA, licenza para construción dun cerramento de 144 metros
lineais sobre a finca que indica no plano que xunta na solicitude, parroquia de Reis.
Expediente núm: 213.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. do eixe da pista municipal, facendo chafran
na esquina das pistas. A base situarase na mesma cota que o pavimento actual, desprazando a
cuneta ata o borde do novo cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo rústico que soamente se permiten cerramentos vexetais ou con postes e
arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha altura máxima de 1,80 metros.
Cando a parcela en solo rústico estivese edificada, os valos poderán presentar a mesma
disposición que para o solo de núcleos rurais, onde estarán constituidos por unha banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 89,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 149,60 euros.
4.9. A Dª. OTILIA CASAL SEOANE, licenza para construción dun cerre de 9,5 metros, na finca
nº 2269 que sinala no plano que xunta coa solicitude, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 214.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a distancia mínima de 5 metros da prolongación do eixe da pista pública,
situando a súa base na mesma cota que o pavimento actual, e como mínimo 50 centímetros por
detrás da cuneta.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano e núcleos rurais sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura
máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques
de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados
nas cores tradicionais.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 5,91 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 65,91 euros.
4.10. A D. JOSÉ RAMÓN MOSQUERA MARTÍNEZ, licenza para construción dun cerramento de
120 metros lineais e rampa de acceso con 4 tubos, sobre a finca nº 1762 que indica no plano
que xunta na solicitude, parroquia de Calo.
Expediente núm: 215.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 m. do eixe da pista principal e a distancia
mínima de 4 metros o eixe da pista secundaria, facendo chafran na esquina das pistas. A base
do peche situarase na mesma cota que o pavimento actual, desprazando a cuneta ata o borde do
novo cerre.
-Os tubos da cuneta serán de 40 centímetros de diámetro e situaranse no borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo rústico que soamente se permiten cerramentos vexetais ou con postes e
arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha altura máxima de 1,80 metros.
Cando a parcela en solo rústico estivese edificada, os valos poderán presentar a mesma
disposición que para o solo de núcleos rurais, onde estarán constituidos por unha banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan
debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 76,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 136,22 euros.
4.11. A JOYFRA ALUMINIOS S.L., licenza para ampliación de portal de acceso á finca situada
en Paraxó, parroquia de Luou, pasando de tres a cinco metros.
Expediente núm: 216.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O portal situarase a unha distancia mínima de 7 metros o eixe da pista pública e cumprirá coas
condicións xenéricas do artigo 104 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 36,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 96,06 euros.
4.12. A D. JUAN JOSÉ ARIAS SOLER, licenza para obras de retellado da cuberta da edificación
de 100 m2 e acondicionamento interior da vivenda situada en Tarrio, nº12, parroquia de
Recesende.
Expediente núm: 217.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras sobre a cuberta non afectarán á
estructura da edificación.
-As obras interiores serán menores, sen afectar á distribución, estructura e instalacións da
edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 210,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 270,06 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
4.13- Escrito asinado por D. ANTONIO NOYA PUMAR, en representación de PROGAEYCO S.L.,
de data 8.11.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 9463, do 9.11.2006, no que
solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal do 27 de decembro de 2006 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. ANTONIO NOYA PUMAR, en
representación de PROGAEYCO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación

destinada a vivenda unifamiliar situada en Pedra, finca nº 546 C, parroquia de Recesende,
segundo obras executadas en base á licenza muncipal núm. 115/03, de data 17.07.2003,
debendo dar cumprimento das condicións de Aquagest.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGAS.
4.14-Visto o escrito de Dª. DIGNA CHACÓN VARELA, con rexistro de entrada no Concello
núm. 10.531, de data 27.12.2006, no que solicita prórroga da licenza que lle concedera a
Comisión de Goberno en sesión de data 20.02.2002, expediente 80/02, modificada co
expediente 137/04, en Xunta de Goberno Local de data 7.06.2004, para construción dun
edificio de oito vivendas en Pontevea, parroquia de Reis, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha prórroga de dezaoito meses contados a partir da data deste acordo, para
rematar as obras.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE LICENZA.
4.15- Vista a solicitude presentada por MADERAS AMAZONAS S.L., con CIF: B-15.022.635,
de data 19.10.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 8.952, e demais documentos
obrantes no expediente, para secadeiro de madeira nas parcelas 1274-1275 A, do plan de
concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende, no lugar de Vilar de Calo, parroquia de Calo,
tramitada ó abeiro do art. 41 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda informar favorablemente a autorización para a concesión da
licenza solicitada, ós efectos da súa remisión á C.P.T.O.P. e T.
5º) LICENZAS DE APERTURA.
5.1- Dada conta do escrito asinado por XARDÍN MOIMENTA, S.L., con rexistro de entrada no
Concello núm. 9981, de data 5.12.2006, no que solicita o cambio de titularidade do
establecemento dedicado a centro de xardiñeiria, situado en Montouto, parroquia de Cacheiras,
que figuraba a nome de Centro de Xardiñeiria Montouto S.C., segundo licenza de cambio de
titularidade nº 15/02, autorizada pola Comisión de Goberno en data 16.09.2002; vistos os
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
5.2- Dada conta do escrito asinado por D. ANDRES MORENO DE CAYEUX, en representación de
UNIÓN CRISTALERA PORTAGLAS S.L., CIF/NIF: B-36.050.771, con rexistro de entrada no
Concello núm. 10.184, de data 12.12.2006, no que solicita o cambio de titularidade do
establecemento dedicado a venda ó por maior de vidro e fibra de vidro, situado en Ameneiro,
parroquia de Calo, que figuraba a nome de Unión Cristalera, S.A., segundo licenza de cambio

de titularidade nº 3/00, autorizada pola Comisión de Goberno en data 12.04.2000; vistos os
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
5.3.- Escrito de Dª. PURIFICACIÓN ARCA FERNÁNDEZ, en calidade de directora do COLEXIO
PÚBLICO DE RAMALLOSA, CIF/NIF: G-15.017.107 (expte. 5/06), de data 16.02.2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 3.153, do 11.03.2006, solicitando licenza de instalación
dun depósito de G.L.P. de 2,45 m3.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadido o informe do arquitecto técnico municipal do 20.12.2006, segundo os requisitos
esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de
novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para instalación dun
depósito de G.L.P. de 2,45 m3, a emprazar no propio colexio, sito en Ramallosa, parroquia de
Lucí.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
5.4.- Escrito de D. LUIS CASTRO TORRES, CIF/NIF: 33.206.076-X (expte. 13/06), de data
8.05.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 4.522, solicitando licenza para instalación
dun local de bricolaxe e pintura.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes do arquitecto técnico municipal do 7.09.2006 e da Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade do 7.12.2006, segundo os requisitos esixidos polo
Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de
1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para instalación dun
local de bricolaxe e pintura, a emprazar en Cacheiras, edificio nº 50 B.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
5.5. Dada conta do escrito asinado por D. Lino Martín Lea Santiso, NIF: 33.258.712-E, con
rexistro de entrada no Concello núm. 10.352, de data 19.12.2006, no que solicita o cambio de
titularidade do establecemento dedicado a Restaurante de un tenedor, situado en Pontevea,
parroquia de Reis, que figuraba a nome de Dª Elena Mosteiro Fontán, segundo licenza de
apertura nº 4/02, autorizada pola Xunta de Goberno en data 04.04.2002, e que pasará a nome de

D. Lino Martín Lea Santiso; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
6º) APROBACIÓN DE FACTURAS.
Visto o informe de reparo de Intervención de data 14.12.2006, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar as seguintes facturas, cos importes que tamén se relacionan:
EMPRESA
DEPORTEGESTION
DEPORTEGESTION
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
CATASTRALES
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
CATASTRALES
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
CATASTRALES
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
CATASTRALES
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
CATASTRALES

FRA Nº
55/2006
54/2006
06/06

IMPORTE
2.226,62€
2.226,62€
5.902,08€

07/06

5.735,04€

09/06

5.679,36€

10/06

2.756,16€

11/06

5.233,92€

2º) Iniciar á maior brevidade posible os trámites para a contratación destes servizos dado o
grande volume de traballo que pesa sobre os servizos administrativos.
7º) APROBACIÓN DE CONCESIÓN DE AXUDAS PARA O ENSINO E TRANSPORTE
DO ANO 2006.
7.1. Vistos o informe-proposta do Departamento de Cultura e Deportes do Concello de data
15.12.06, e o informe favorable de Intervención de 18.12.2006, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda a concesión das seguintes
axudas para o ensino e o transporte, correspondentes ó ano 2006:
NOME
IGLESIAS DE LA FUENTE, VICTORIA
IGLESIAS DE LA FUENTE, LUCÍA
BREA FONTANS, PABLO
SISTO FONTANS, RAUL
SISTO FONTANS, MANUEL
MARTIN GARAZO, NOELA
TORRES FAILDE, JONATHAN
SONEIRA PEREZ, SANDRA Mª
VILLAR PARAJO, MATEO
PEREIRA CAJARAVILLE, FABIAN
VIGO LOPEZ, MARTIN

TIPO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

IMPORTE
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€

NOME
BARREIRO COPPOLA, ALEXANDRE
MELLA VARELA, YAIZA
OTERO CASTELAO, PABLO
GOMEZ CARBALLO, MALCO
SANIN SANCHEZ, DANIEL
VIQUEIRA RAMA, LEN
COUSO VIANA, ANDRES
COUSO VIANA, MATEO
FERNANDEZ SEGADE, SERGIO
MOTA PRIETO, ALBA
NOVO SANMIGUEL, SOFIA
NOYA TOJO, DAMIAN
SALGADO JORGE, JOAQUIN
PAZOS FERNANDEZ, JAIME
REQUEIJO AYUDE, MANUEL
CASTELLANOS VILLAVERDE, HUGO
OTERO AGEITOS, JULIA
VILASECO CAO, ADRIAN
LAREO CAMIÑA, DARIO
IGLESIAS GONZALEZ, ANGELA
GARCIA LOPEZ, OSCAR
BLANCO SANDEZ, JORGE
BLANCO SANDEZ, ZAIRA
PEREIRAS MIRANDA, ANXO
REBOREDO PEREIRO, SERGIO
CERVIÑO GARAZO, SARAI
SANCHEZ MAGARIÑOS, BRAIS
GOMEZ CAMPOS, KARLA
CONDE PEREIRA, PABLO
PEREIRO FERNANDEZ, IAGO
PEON CABADO, ANDREA
FERRO LANDEIRA, ESTHER
TARRIO GONZALEZ, CRISTINA
SANTOS MIGUEZ, DAVID
CASAL ALONSO, ALBERTO
LOPEZ MUNIN, ADRIAN
LOPEZ MUNIN, YAGO
VILA MOSQUERA, MARIA
MALVASO IGLESIAS, JAZMIN AYELE
VILA GALLEGO, MARTA
TARRIO FERRO, LUCIA
CESPON SISTO, RUBEN
BLANCO UZAL, ANXO
LOPEZ LEIS, ADRIAN

TIPO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

IMPORTE
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€

NOME
BENTOS BENTOS, ANGEL
PEREIRA LAINES, KEYLA ANDREA
CARBIA MOSQUERA, VICTOR JOSE
CAMPOS GOMEZ, RAQUEL
PARAJO REGUEIRO, ALEJANDRO
RODRIGUEZ COUSO, ADRIAN
PEREZ CARAMES, PABLO
RODRIGUEZ FERREIRO, NOA
ZAPATERO, CARLOS FEDERICO
DOMINGUEZ MOURIÑO, NOELIA
INAREJO LOPEZ, ANTONIO
VAZQUEZ CASTRO, JOSE ANTONIO
BLANCO FRAMIL, ALEJO
GARCIA DURAN, REBECA
GARCIA DURAN, SONIA
GARCIA ANTELO, CLAUDIA
VARELA HERNANDEZ, LARA
PEROL HURTADO, ADRIAN
GARABOA GOMEZ, ALBA
BOTANA FERNANDEZ, HUGO
IGLESIAS GOMEZ, ANDREA
FERNANDEZ MENDEZ, ADRIAN
VARELA MARROZOS, DESIRE
CARRACEDO CALVO, CARMEN
DOMINGUEZ PEREIRA, ANXO
DOMINGUEZ PEREIRA, LORENA
OTERO MATO, JOSE FERNANDO
PORTO BREA, PABLO
CASTILLO CREGO, ANDRES
VILLAR SANCHEZ, LARA
CASTRO CAMPOS, ANIRA
VAZQUEZ SANTOS, NOE
VAZQUEZ SANTOS, INES
CASTRO CARBALLAL, IVAN
MATALOBOS CARBALLO, MARTA
GONDELLE MOREIRAS, SARA
SILVEIRA SANZ, FLORENCIA
SILVEIRA SANZ, NATALIA
CASTRO MAYO, JOAQUIN
MARTIN PORTAS, LIDIA
LUEIRO GARCIA, RUBEN
VILA NIEVES, JAVIER
CALVO FREIRE, DAMIAN
RODRIGUEZ CASTIÑEIRAS, TANIA

TIPO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

IMPORTE
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€

NOME
FERNANDEZ SUAREZ, JAIRO
MACEIRA MENENDEZ, IKER
MACEIRA MENENDEZ, ISMAEL
MACEIRA MENENDEZ, IAGO
VILLAR MELLA, ROI
PENIDO VAZQUEZ, IRENE
FERREIRA BOQUETE, JAIRO
GARCIA AMADO, NOA
GARCIA AMADO, MANUEL
CARBIA DOPAZO, RODRIGO
ALFONSO TOJO, ROI
JACOME AREAN, MARIA
SUAREZ FERNANDEZ, DANIEL
FEROS FIGUEIRAS, ANDREA
BENTOS ALVAREZ, JENNYFER
SALMONTE RIVADULLA, NOELIA
TRIGO ROSON, PABLO
TRIGO ROSON, INES
LORENZO PIÑEIRO, ALEXANDRA
CARBALLAL TOSAR, BRAIS
FERNANDEZ LEA, ZAIRA
SOLOVEY NEIRA, SANTIAGO
NEIRA TORRES, CAROLINA
CASTRO GASPAR, IAGO
GUILLIN GOMEZ, AITANA
BOTANA CASTRO, CELTIA
OTERO AGEITOS, MARIA
CASAL SAAVEDRA, EVA
CASAL SAAVEDRA, GLORIA
VILAR BEIRAS, DIEGO
VILAR BEIRAS, ANXO
SONEIRA PEREZ, JORDI
BLANCO POSTIGO, DAVID
MELLA PEROL, NOELIA
LEAL MOSQUERA, JOSE
LEAL MOSQUERA, LAURA
NUÑEZ LOUREIRO, ADRIAN
VILLAR PARAJO, RITA
FROJAN RODRIGUEZ, ANDRE
PITE MAGDALENA, GABRIEL
VAAMONDE CALVIÑO, EDUARDO
ROSENDE LIÑARES, CRISTINA
VIGO LOPEZ, LUCIA
FERRO OLIVEIRA, BRAIS

TIPO
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

IMPORTE
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
110€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€

NOME
MELLA VARELA, DIEGO
BREA SAMPEDRO, MARIA ROSARIO
PELETEIRO ABEAL, ALVARO
PELETEIRO ABEAL, BERENGUELA
PELETEIRO ABEAL, REBECA
BAO PICALLOS, PAULA
NUÑEZ BALADO, SANDRA
PAMPIN TOLDERLUND, GONZALO
PAMPIN TOLDERLUND, J. IGNACIO
OLIVAS MURILLO, ELIAS JAVIER
OLIVAS MURILLO, JOSE
SANIN SANCHEZ, LORENA
CAAMAÑO FERNANDEZ, INES
CAAMAÑO FERNANDEZ, CLARA
PEREZ TEJO, NOELIA
GARCIA CEA, IVAN
COUSO VIANA, ANTON
COUSO VIANA, ANA
BUSTELO SILVA, GONZALO
GARCIA SALGADO, ALEJANDRO
OJEA SALGUEIRO, ADRIAN
RIAL FARIÑA, VANESA
RIAL FARIÑA, FATIMA
JAMARDO GONZALEZ, RODRIGO
ISORNA PORTO, JAVIER
ISORNA PORTO, JUAN MARIA
MOTA PRIETO, BRAIS
NOVO SANMIGUEL, AITANA
RODRIGUEZ GARABAL, TANIA
RODRIGUEZ GARABAL, YENNIFER
RODRIGUEZ GARABAL, TAMARA
GARCIA PEREZ, ANXELA
SALGADO JORGE, EDUARDO
BUSTO ESCALANTE, IRIMIA
BAUTIS BALSEIRO, ALICIA
SANTOS GONZALEZ, FRANCISCO
TELLEZ GOMEZ, RAQUEL
LOPEZ PEREIRA, RUBEN
BANZAS BARO, AGUSTIN
TECCE ESQUIVEL, OHIANA
CASTRO SANTOS, IGNACIO
AMADO VILA, ADRIAN
AMADO VILA, ALEJANDRO
SENIN ORTIGUEIRA, OSCAR

TIPO
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

IMPORTE
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€

NOME
DE CAL MARQUES, ENRIQUE
SENIN ORTIGUEIRA, TANIA
DE CAL MARQUES, ALEJANDRO
REQUEIJO AYUDE, IRIA
NAVEIRO PEREIRO, ANIBAL
PEREZ GERPE, NEREA
FERNANDEZ ALVAREZ, JAVIER
FERNANDEZ ALVAREZ, RAUL
ESPIÑEIRA GOMEZ, LARA
NIETO MARIN, EDUARDO JAVIER
LAREO CAMIÑA, NOELIA
SAAVEDRA VAZQUEZ, ALBERTO
SAAVEDRA VAZQUEZ, SANDRA
SAAVEDRA VAZQUEZ, IÑAQUI
GARCIA LOPEZ, YOLANDA
AMENAL LOPEZ, ENRIQUE
PEREIRAS MIRANDA, BRAIS
MAREQUE FONTAO, JORGE
MAREQUE FONTAO, DAVID
REY BARREIRO, ADAN
REY BARREIRO, NICOLAS
CASTRO CALVO, MARTIN
SOUTO GAÑETE, DARIO
FERNANDEZ PAMPIN, AINOA
VAZQUEZ REY, OLAIA
VIEITES NOGUEIRA, RUBEN
VIGO TARRIO, ISIDRO
GOMEZ MUÑIZ, MIGUEL
FREIRE NANDE, JOSE MARIA
ELVIRA OTERO, ISABEL
ELVIRA OTERO, AIDA
AMENAL PARADA, IRIA
AMENAL PARADA, ANTIA
MARQUEZ NEIRA, YESSICA
GARCIA CARREIRA, CRISTINA
JORGE TARRIO, ESTELA
RODRIGUEZ LOPEZ, LARA
SUAREZ ALVAREZ, MENCIA
MILLAN NOGUEIRA, ALEJANDRO
VILA MOSQUERA, MARIA BARBARA
VILA MOSQUERA, MARIA GUADALUPE
DOMINGUEZ PAZOS, ALBA
RICO GOMEZ, NADIA LIZETH
GOMEZ QUINTERO, BRAYAN

TIPO
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

IMPORTE
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€

NOME
VILA GALLEGO, CLARA
VILA GALLEGO, ALICIA
CESPON SISTO, DANIEL
LOPEZ LEIS, JAIME
BENTOS BENTOS, ESCARLATA
BENTOS BENTOS CRISTHIAN
SEOANE MOSQUERA, MARTIN
SEOANE MIRAS, AARON
SEOANE MIRAS, SONIA
BREA OTERO, OSCAR
CAMPOS GOMEZ, MARIA LUJAN
SILVA CASTRO, ALEJANDRO
FERRON GARCIA, ALBA
MENDEZ SORDO, DAVID
MENDEZ SORDO, LUCIA
LOPEZ SEIJAS, JACOBO
CASTRO ATANES, RAMON
CASTRO ATANES, ANA
REY SEGADE, RAQUEL
REY SEGADE, ALBA
MIRAS CARBALLAL, RUBEN
MOREIRA LOUREIRO, ANGEL M.
SAMPAIO VALLADARES, BEATRIZ
BLANCO PEÑA, DAVID
SILVALDE GUERRA, ALVARO
MAÑOSO SIERRA, ESTER
LUEIRO GARCIA, ROCIO
LUIERO GARCIA, DAVID
SOTO SIXTO, ANGELA
NOYA GOMEZ, DANIEL
VAZQUEZ CASTRO, UXIA
CALVIÑO GONZALEZ, CRISTIAN
INAREJO LOPEZ, ALBA
GARCIA DURAN, RUBEN
CAO COELLO, CRISTINA
GARCIA PAZ, TANIA
GARCIA PAZ, LIDIA
VARELA HERNANDEZ, ANXO
GOMEZ FUENTES, MIGUEL
CAO PASCUAL, RODRIGO
ANDRADE GARCIA, NOELIA
ANDRADE GARCIA, SANTIAGO JOSE
CARRASCO VIEITES, ROCIO ALEXA
SANMARTIN SANMARTIN, DEVA I.

TIPO
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

IMPORTE
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€

NOME
SANMARTIN SANMARTIN, MOISES
MENDEZ NEIRA, FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ MENDEZ, SERGIO
RODRIGUEZ GOMEZ, ALEJANDRO
RODRIGUEZ GOMEZ, ELOY
LOPEZ SANCHEZ, PAULA
GOLMAR VARELA, ARON JOSE
RIVADULLA MALLO, MARIA IRENE
CONDE SOUTO, TANIA
BARROS GARCIA, TANIA
SANCHEZ DOMINGUEZ, RUBEN
DOMINGUEZ PEREIRA, MIGUEL
OTERO MATO, AINHOA
DOMINGUEZ BLANCO, PATRICIA
DOMINGUEZ BLANCO, TANIA
CACERES MOUDALEL, VANESSA
CACERES MOUDALEL, AIME V.
MARQUEZ MENDEZ, MANUEL
MARQUEZ MENDEZ, MARCELINO
MARQUEZ MENDEZ, ADOLFO
GONZALEZ FERNANDEZ, ANA
VARELA BROCOS, SANTIAGO
GOMEZ PRECEDO, FATIMA
VIEITES CASTRO, MONICA
CASTILLO CREGO, NICOLAS
VILLAR SANCHEZ, NOELIA
FERNANDEZ FRANQUEIRO, BEATRIZ
TEPLITZKY, MIRANDA
MOLINA ESCOBAR, SANTIAGO
MOLINA ESCOBAR, ANDRES
MOLINA ESCOBAR, JULIANA
BARROS CARRERA, MARIA
PEÑA OTERO, ESTEFANIA
DONO LISTE, UXIA
GONZALEZ OLIVEIRA, RUBEN
CASTRO CARBALLAL, LORENA
MATALOBOS CARBALLO, CATHERINE
VAAMONDE MOSQUERA, SERGIO
SILVEIRA SANZ, LUCAS FEDERICO
FERNANDEZ DUVAL, LORENA
FERNANDEZ DUVAL, LUCIA
DOMINGUEZ AMENAL, EVA MARIA
VAZQUEZ PEROL, ANDREA
VAZQUEZ PEROL, MARCOS

TIPO
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

IMPORTE
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€

NOME
MARTIN PORTAS, MARTA
VILA CARDAMA, DANIEL
VILA NIEVES, JUAN JESUS
FERNANDEZ SUAREZ, XHEILA
DOMINGUEZ FERREIRO, JOSE M.
PENIDO VAZQUEZ, ISABEL
FERRO SANTOS, DIEGO
FERREIRA BOQUETE, ANGELA
FERREIRA BOQUETE, PAULA
JORGE FERRO, BORJA
FANDIÑO CARRIL, ESTHER
FANDIÑO CARRIL, SUSANA
BLANCO GUZMAN, BORJA
LOSADA MOURE, PABLO
LOSADA MOURE, LAURA
CEBEIRO CABO, TOMAS
CEBEIRO CABO, JESSICA
CORTIZO GARCIA, JUAN CARLOS
VEIGA PIÑEIRO, JACOBO
VEIGA PIÑEIRO, GONZALO
TRIÑANES MARTINEZ, RICARDO
JACOME AREAN, HELENA
SUAREZ FERNANDEZ, GONZALO
SUAREZ FERNANDEZ, LORENA
SUAREZ FERNANDEZ, LUIS
FERNANDEZ SUAREZ, DIEGO
FERREIRA MOSQUERA, TANIA
FERREIRA MOSQUERA, ALVARO
MOSQUERA LOPEZ, MARTIN
BENTOS ALVAREZ, RUBEN
SALMONTE RIVADULLA, ENRIQUE
TRIGO ROSON, CATALINA
TRIGO ROSON, ELENA
TRIGO ROSON, ALEJANDRO
TRIGO ROSON, MARIA
BOTANA CAMPAÑA, BRAIS
VAZQUEZ VIDAL, AITANA
NIEVES BRIZUELA, ALVARO
FUENTES SANIN, RUBEN
VIÑO LOUREIRO, ALEJANDRO
VIÑO LOUREIRO, CARLOS
VIÑO LOUREIRO, MIGUEL
CARBALLAL TOSAR, MARCOS
SOLOVEY NEIRA, NADIA

TIPO
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

IMPORTE
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€

NOME
FERNANDEZ NAVARRO, NOEMI
NEIRA TORRES, MIGUEL ANTONIO
SECO FRAMIL, MARIA JOSE
CASTRO GASPAR, MARIA
PARAMA PEREZ, ALEJANDRO
SANCHEZ GOMEZ, LUCIA
SANCHEZ GOMEZ, SIMON
CARBALLO MELLA, SAMANTA
REY DONO, FELIX
REY DONO, MARTINA
REY DONO, MARCELO
PEREZ BARCALA, ALBA
PEREZ BARCALA, RUBEN
IGLESIAS PORTELA, ADRIAN
FERNANDEZ GARCIA, PABLO
GUILLIN GOMEZ, GONZALO
LENCE RIVEIRO, DIEGO
RECOUSO PEDREIRA, AARON
RECOUSO PEDREIRA, MINIA
BOTANA CASTRO, AINOA
PARDO PEROL, JUAN MANUEL
RODRIGUEZ BUELA, JOSE
SAYANS LUEIRO, ANDREA
SUAREZ LUEIRO, CRISTIAN
TARRIO MOURIÑO, MARTA
VILLAR MELLA, LAURA
CAMPOS FUENTES, NOELIA
VIEITES NOGUEIRA, ARANCHA
NAVEIRA PEREIRO, NATALIA
MAREQUE FONTAO, DIEGO
FERRON LEA, DARIO
RODRIGUEZ LOPEZ, LIA
LEAL GARCIA, DIEGO
GARCIA LEBORAN, PAULA
NIETO CEBEIRO, CRISTINA
JORGE TARRIO, JORGE F.
GARCIA PEREZ, FRANCISCO
MARQUES FRAGUELA, IGNACIO
FREIRE NANDE, NOELIA
SIGÜEIRO MATA, VANESSA
TATO MOSQUERA, ALMUDENA
PEREIRAS MALLOU, VANESA
PEREIRO FERNANDEZ, ADRIAN
CONDE PEREIRA, ALBA

TIPO
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

IMPORTE
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
50€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€

NOME
MOSQUERA CAMINO, DAVID
GARCIA JORGE, SANDRA
MOSQUERA CAMINO, GLORIA
CASTRO CALVO, DAVID
PICON COSTOYA, Mª ESTEFANIA
AMENAL LOPEZ, VERONICA
IGLESIAS GONZALEZ, NOELIA
LAREO CAMIÑA, MANUEL ANTONIO
NIETO MARIN, CINDY MARCELA
ALLO MORONO, ANA BELEN
MOSQUERA FERRO, PAULA
MOSQUERA FERRO, ISABEL
FERNANDEZ ALVAREZ, DAVID
PEREZ GERPE, MIRIAN
SANIN SEOANE, MARIO
GOMEZ CAMPOS, NURIA
LOPEZ SEIJAS, JORGE
LOPEZ GALLEGO, Mª SOCORRO
REGUEIRO BLANCO, JOSE MANUEL
CALVIÑO GONZALEZ, RITA
CAJARAVILLE LOUREIRO, DIEGO
VAZQUEZ CASTIÑEIRAS, NOELIA
MAÑOSO SIERRA, CARLOS
VALES FERREIRA, OSCAR
MENDEZ GUERRERO, JUAN C.
MENDEZ GUERRERO, DANIELA
MOREIRA LOUREIRO, DANIEL
PREVETTONI GESTOSO, AGUSTIN
GARCIA CARREIRA, IVAN
PREVETTONI GESTOSO, BRUNO
FRAMIL LANDEIRA, ANA
GARCIA SIXTO, ARTURO
FIUZA VIÑO, SONIA MARIA
CODESIDO LUEIRO, MONTSERRAT
CARBIA MOSQUERA, NOELIA
PIÑEIRO GONZALEZ, ABEL
SEOANE MOSQUERA, RUBEN
GOMEZ ALVAREZ, ANA BELEN
MAHIA PAZ, JORGE
MAHIA PAZ, VANESSA
BLANCO UZAL, CARLOS
BOGA MATOS, SONIA
VILA MOSQUERA, BEATRIZ
MIRAS CARBALLAL, SUSANA

TIPO
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

IMPORTE
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€

NOME
VALDES SOBREDO, LAURA Mª
GAUDIOSO MANIAS, SILVIA
BUSTELO SILVA, Mª MERCEDES
IGLESIAS RODRIGUEZ, DANIEL
IGLESIAS RODRIGUEZ, EVA
COUSO VIANA, SABELA
GARCIA CEA, RAUL
GARCIA CEA, JACOBO
BEIROA TARRIO, PEDRO ANTONIO
BEIROA TARRIO, DANIEL
FERRON LEA, DIEGO
BARREIRO PAZ, MARTIN
MATOS GARCIA, NATALIA
VALDES SOBREDO, LORENA
VARELA SISTO, EVA
NUÑEZ BALADO, VICTOR
ROSENDE LIÑARES, BEATRIZ
PITE MAGDALENA, OMYRA
GONZALEZ JORGE, DANIEL
MELLA PEROL, CARLOS
BLANCO POSTIGO, AROHA
SONEIRA PEREZ, J. CARLOS
MOURELLE BLANCO, MICAELA
CASAL SAAVEDRA, LUCIA
PEREZ VALBUENA, CAROLINA
IGLESIAS CALVIÑO, ALEJANDRO
LOPEZ GALLEGO, Mª MERCEDES
SANIN SANCHEZ, ADRIAN
REY BOO, OLALLA
PEREZ ALBOR, SILVIA
BANZAS BARO, TATIANA
CASTRO SANTOS, MIGUEL
TEO SANCHEZ, JOSE MANUEL
TEO SANCHEZ, CRISTINA
BANZAS BARO, SEBASTIAN
SIXTO BLANCO, ROBERTO
SIXTO BLANCO, ANTONIO
SANTOS GONZALEZ, JAVIER
MUIÑOS ALVAREZ, RODRIGO
MUIÑOS ALVAREZ, SONIA
SANCHEZ SALGUEIRO, Mª ISABEL
REY BOO, NATALIA
SANIN SEOANE, MARTINA
CARRILLO MARTINEZ, JACINTO

TIPO
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

IMPORTE
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€

NOME
SANDEZ LANDEIRA, DARIO
SANDEZ LANDEIRA, DAVID
CAJARAVILLE PEREIRA, FRANCISCO
ALLO MORONO, MANUEL
PETEIRO HERNANDEZ, RITA
PETEIRO HERNANDEZ, LARA
ISORNA PORTO, Mª JESUS
ISORNA PORTO, JACOBO
ISORNA PORTO, PAULA
ISORNA PORTO, NATIVIDAD
ISORNA PORTO, MARIA
BAUTIS BALSEIRO, ALEJANDRO
TRIGO ROSON, SUSANA
COSTA LARRAURI, JUAN JOSE
PARAMA PEREZ, VANESA
CARBIA PEREZ, LORENA
SECO FRAMIL, CRISTINA
FERNANDEZ NAVARRO, SAMUEL
LOPEZ PEROL, ADRIANA
VAZQUEZ SANCHEZ, SANTIAGO
VAZQUEZ SANCHEZ, MARIO
DUARTE TALLON, MIGUEL
PEÑA VILLASENIN, SIMON
NIEVES BRIZUELA, JAVIER
CAMBA LIÑEIRAS, ANA
TRIGO ROSON, JOSE
CONDE PARAJO, MARCIAL
DEIRA NOYA, CARLA
SUAREZ IGLESIAS, PATRICIA
BREA SANTOS, NOELIA
BREA SANTOS, DIEGO
JORGE FERREIRA, CRISTINA
PEREZ GARCIA, NURIA
IGLESIAS CIMADEVILA, SANDRA
IGLESIAS CIMADEVILA, SOFIA
IGLESIAS CIMADEVILA, SONIA
SABORIDO FIAÑO, REBECA
CAAMAÑO FERNANDEZ, EVA
GALLEGO BUSTELO, CRISTINA
TRIGO ROSON, PATRICIA
RIAÑO LUEIRO, FCO. JAVIER
REY FERNANDEZ, LUCIA
PICON COSTOYA, JOSE MIGUEL
FANDIÑO CARRIL, CRISTINA

TIPO
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

IMPORTE
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€

NOME
MOSQUERA LOPEZ, MANUEL
SANMARTIN SANMARTIN, SHAKTY
BREA FONTANS, RUBEN
DA TORRE JORGE, CELIA
SUAREZ LUEIRO, LORENA
SAYANS LUEIRO, ROBERTO
GIANZO VILLAVERDE, JESUS JOSE
RODRIGUEZ BUELA, MARTA
CAMBA LIÑEIRAS, EVA
RIAÑO LUEIRO, Mª NOELIA
COSTA LARRAURI, LUIS FERNANDO
REY FERNANDEZ, IRENE
REY FERNANDEZ, ISABEL
GARCIA ROMERO, VERONICA
RECOUSO PEDREIRA, NURIA
LENCE RIVEIRO, LAURA
FERNANDEZ GARCIA, LORENA
GONZALEZ CHOREN, DAVID
IGLESIAS PORTELA, JAVIER
TAIBO CASTRO, MARIA DEL MAR
TAIBO CASTRO, Mª DEL CARMEN
REY IGLESIAS, MARCELINO
CARBALLO MELLA, CRISTIAN
PARDO PEROL, YAIZA MARIA
GONZALEZ OLIVEIRA, MARTIN
GONZALEZ VALIÑO, GABRIEL
SEIJO CAJARAVILLE, SANDRA
REBOLO BREA, DANIEL
AMOR MOSQUERA, ALBA
GOMEZ PRECEDO, LUIS ALBERTO
LOPEZ GOMEZ, NEREA
VARELA BROCOS, Mª JOSE
PORTO BREA, ROCIO
GONZALEZ FERNANDEZ, ABIGAIL
GONZALEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO
GARCIA PORTELA, MARIA
FERNANDEZ FRANQUEIRO, IRIA
GONZALEZ CALVO, YAN
FERNANDEZ FRANQUEIRO, OSCAR
LOPEZ SANCHEZ, ISABEL
MOSQUERA REY, ANDRES
GOMEZ MEJUTO, LUIS MIGUEL
VARELA MARROZOS, BEATRIZ
ARES VILLAR, MARIA ROSA

TIPO
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

IMPORTE
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€

NOME
MENDEZ NEIRA, IRIA
SANMARTIN SANMARTIN, ISIS ANGELA
CARRASCO VIEITES, TAMARA S.
PAZOS MERA, FABIAN
BOTANA FERNANDEZ, IVAN
DOMINGUEZ ARES, JAVIER
DOMINGUEZ ARES, SONIA
SANCHEZ DOMINGUEZ, ANDREA
CALVO FREIRE, ALBA MARIA
FERNANDEZ SUAREZ, JOSE
VAZQUEZ REY, MARTA
VAZQUEZ REY, MARIA
GOMEZ CAJARAVILLE, VANESA
NOYA BERMEJO, TAMARA
SABORIDO FIAÑO, RAQUEL
LORENZO LOPEZ, PERFECTO D.
LORENZO LOPEZ, ANA
MIGUEZ MARTINEZ, BEATRIZ
BLANCO GUZMAN, ANDREA
NIETO GARCIA, LUCIA
TUBIO VILLAR, MIGUEL
FERRON LEA, DAVID
FERRO SANTOS, ALICIA
VILA NIEVES, ALEJANDRO
VILA CARDAMA, NURIA
DOMINGUEZ AMENAL, ADRIAN
MIRANDA ARES, YOLANDA
GONDELLE MOREIRA, JUAN A.
VAAMONDE MOSQUERA, DAVID
MARTINEZ PEREIRA, SILVIA
DONO LISTE, ISMAEL
GONZALEZ BUSTABAD, NATALIA
CARREIRA RODRIGUEZ, PABLO
SALGUEIRO SEIJO, CRISTINA
TEPLITZKY, IAN JOSE
JORGE FERRO, LIDIA

TIPO
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

IMPORTE
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€
220€

7.2. Vistos tres informes do Departamento de Servizos Sociais relativos ás axudas para o
ensino e transporte do ano 2006, de datas 11.12.2006 e 16.12.2006, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda a concesión das
seguintes axudas:
- Fernández Guerra, Jorge: Beca tipo B, por importe de 50€.
- Sánchez López, José Enrique: Beca tipo C: importe 220€.
- González Martínez, Iria Lorena: Beca tipo C: importe 220€.
- Triñanes Martínez, Ricardo: Beca tipo C: importe 220€ .

E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión, levantándoa
sendo as once horas e vinte minutos, de todo o que como Secretario certifico, de orde e co
visto e prace do Sr. Alcalde, debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85,
do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 4 DE XANEIRO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en
obras), sendo as 13 horas do día 4 de xaneiro de 2007, reuníronse en primeira convocatoria os
señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando
U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó día da
data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Luis Nieto Lago, Adxunto a Secretaría do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde
do día que figura na convocatoria.
1º) CONTRATACIÓN.
1.1) Vista a providencia da Alcaldía de 29.12.2006, relativa á incoación de sendos
expedientes administrativos para proceder á contratación da xestión dos Centros de Atención
á Primeira Infancia (0 a 3) dependentes desta Corporación, mediante concesión
administrativa, por atoparse neste intre en situación irregular derivada, no caso do centro dos
Tilos do remate do prazo do contrato e no caso de Calo por non terse acordado expresamente,
tal como esixe a normativa vixente en materia de contratación, a prórroga do contrato asinado
no ano 2004, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
Primeiro) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas para a
contratación, polo procedemento de urxencia, do servizo de xestión, en réxime de concesión
administrativa, da Escola Infantil de Calo, mediante concurso con procedemento aberto.
Segundo)Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas para a
contratación, polo procedemento de urxencia, do servizo de xestión, en réxime de concesión
administrativa, da Escola Infantil dos Tilos, mediante concurso con procedemento aberto.
Terceiro) Publicar os anuncios da convocatoria dos concursos no diario “El Correo Gallego”,
no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no Diario Oficial de Galicia.
Cuarto) Facultar á Alcaldía para a tramitación e execución deste acordo.
1.2) Visto o expediente que se tramita para a contratación do servizo de Asistencia Xurídica
Urbanística, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
Primeiro) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas para a contratación, mediante
procedemento negociado sen publicidade, do servizo de Asistencia Xurídica en materia de
urbanismo.
Segundo) Que se soliciten ofertas a tres empresas ou profesionais especializados para
proceder á adxudicación do contrato.
Terceiro) Facultar á Alcaldía para a tramitación e execución deste acordo.
1.3) Vistas as ofertas presentadas para a contratación do servizo de asistencia técnica para a
realización dos traballos de mantemento e actualización do padrón catastral de bens inmobles
de natureza urbana do Concello de Teo, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda
adxudicar o contrato á empresa “SERVICIOS INMOBILIARIOS Y CATASTRALES, S.L.”, con CIF:

B15881089 e domicilio en Avda. Del Ejército, 54-baixo, 15006 A CORUÑA, nas seguintes
condicións:
- Actualización e depuración do Padrón de Bens Inmobles de Natureza Urbana:
Importe unitario de Corenta e oito euros, (48,00 €). Este prezo inclúe a actualización da
dixitalización do arquivo catastral das altas ou variacións dos bens inmobles gravados con
este imposto
- Realización dos traballos de atención ó público: Cen euros, (100,00 €), mensuais, a
pagar en liquidacións trimestrais. En dita atención queda incluída a resolución de tódolos
asuntos que sobre o catastro de urbana teña o concello, así como a fixación dunha data
periódica, a establecer de mutuo acordo, para soluciona-los problemas e incidencias que
soliciten os veciños en relacións cos seus inmobles, incluída, se é o caso, a presentación de
recursos, sen custe adicional algún para o concello.
- Os trámites requiridos polos veciños referidos a alteracións de titulares,
reclamacións, etc, levaranse a cabo sen cargo algún.
Este acordo será notificado ás empresas licitadoras, aos efectos previstos na normativa
vixente en materia de contratación das administracións públicas.
2) EXPEDIENTE DE DESLINDE.
2.1) Visto o expediente incoado para a delimitación do denominado “Camiño da Xesta”, e
visto o informe emitido polo Enxeñeiro Técnico Agrícola D. Luis Moreira Mato, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acorda solicitar un informe contradictorio a outro técnico
para, unha vez emitido, continuar coa súa tramitación.
3) ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA.
Visto o expediente que se tramita por mor da denuncia pola construcción dun edificio que
está levar a cabo “Inversiones Santiago Norte, S.L.”, e vistos os informes emitidos polos
servizos técnicos e xurídicos desta corporación, a Xunta de Goberno Local, co fin de reforzar
os criterios mantidos polo concello perante a Xunta de Galicia, estima procedente solicitar
informe xurídico do Servizo de Asistencia a municipios da Excma. Deputación Provincial da
Coruña.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as trece horas e corenta e cinco minutos, de todo o que como Secretario
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario accidental,
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Luis Nieto Lago

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 24 DE XANEIRO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en
obras), sendo as 13,15 horas ( con retraso) do día 24 de xaneiro de 2007, reuníronse en
primeira convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do
Sr. Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde
do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS
DO 05.12.2006 E 28.12.2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen
acorda aprobalos sen ningunha rectificación.
2º) APROBACIÓN DE SUBSANACIÓN DE ERRO NO EXPEDIENTE DE CONCESIÓN
DE AXUDAS PARA O ENSINO E TRANSPORTE DO ANO 2006.
Advertido un erro en dous expedientes de concesión de axudas para o ensino e transporte
correspondentes ó ano 2006, e vistos os escritos do Departamento de Cultura e Deportes onde
se informa da existencia de dous erros, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Subsanar os erros detectados e en consecuencia: Conceder unha axuda de 110€ a Conde
Doce, Nerea, que na solicitude do expediente figuraba cun erro nos apelidos, polo que non
aparecía no padrón municipald de habitantes, e conceder unha axuda de 220€ a Mata Prieto,
Alba, por estar matriculada en 3º de ESO e á que xa se lle abonaron 110€, debendo aboarselle
a cantidade restante (110€).
3º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
3.1. Vistos os escritos asinados por varias persoas do Concello, que tiveron entrada no
Concello o 17.01.07, cos números comprendidos entre o 310 e o 327, ambos inclusive, nos
que solicitan que se poñan tódolos medios necesarios para convertir a actual pista cuberta,
situada ó lado do Colexio da Ramallosa, nun pavillón polideportivo en condicións (dotado de
aseos, vestiarios, duchas, iluminación, equipamentos deportivos e almacén) e que sexa
impermeabilizado para evitar a humidade.
A Xunta de Goberno, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Comunicar ás persoas que figuran como primeiros asinantes de cada un dos escritos que o
equipo de goberno ten constancia destas deficiencias e que está co proxecto técnico para
acometer ditas obras.
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3.2. Visto o escrito asinado por Dª Dolores López Sánchez, Directora do IES de Teo, con
rexistro de entrada no Concello número 291, de data 16.01.07, no que en esencia expón que o
día 09.01.07 se reuniu o Consello Escolar do centro para resolver, entre outros asuntos, o do
expediente disciplinario incoado a un alumno por ameazas a un profesor, e que nesa
xuntanza, se acordou, despois de comunicalo ó representante municipal, elaborar un escrito
para solicitar, en primeiro lugar, que o Concello esixa ós propietarios da casa en construción
que está no camiño que vai por diante da residencia da 3ª idade o peche da mesma así como
do soto do edificio que está xusto ó lado do IES, pois moitos alumnos, menores moitos deles,
entran neses lugares en horario lectivo, ausentándose das clases. En segundo lugar, tamén
piden que desde os Servizos Sociais se ofreza axuda, ó igual que en anos anteriores, para
encargarse dos alumnos/as cuxas familias están ó cargo deste servizo, e que nalgúns casos son
expulsados temporalmente polo seu comportamento.
Pola Alcaldía infórmase que respecto da segunda petición xa lle deu traslado do escrito ó
Departamento de Servizos Sociais.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Enviar á Policía Local para que fagan un informe da situación exposta no primeiro punto
respecto da situación da vivenda situada no camiño que vai por diante da residencia da 3ª
idade.
3.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª. Adriana Sanz Marín, N.I.E.
X-5471495-W, para o pago da débeda do comedor escolar da súa filla, dos meses de
novembro e decembro de 2006, sendo o importe total da axuda de 160,00 euros.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral a interesada dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da
situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser xustificado no
informe-proposta da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda concedida
será xustificado mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social, ou técnico
competente sobre o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de
xustificación documental na forma xeral antedita. As axudas poderán ser en especie e
consistir tanto na adquisición directa de bens e servizos polo Concello, con destino ós
beneficiarios, como na directa prestación coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que
se trate por parte de persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta
entidade.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.4. SOLICITUDE DE DUPLICADO DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.- Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos
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Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder un duplicado da tarxeta de estacionamento para minusválidos, por extravío
desta, a D. Santiago Varela Manteca, DNI. 33.177.478-R, que xa lle fora concedida en Xunta
de Goberno Local de data 22.12.2004 (tarxeta 043).
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
3.5. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a Dª. Carmen Santos Alvarez, D.N.I. nº: 34.406.839-N, por
dúas horas diarias, debendo aportar a solicitante a cantidade de 15,62 euros ó mes para o
citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.6. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido polo
Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a Dª. Asunción Conde Puig, D.N.I. nº: 33.176.892-J, por
dúas horas diarias, debendo aportar a solicitante a cantidade de 249,94 euros ó mes para o
citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.7. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Francisco Lago
Ríos, en representación da empresa “Hermanos Lago Ríos, S.L.” con rexistro de entrada
número 8.614, de 03.10.2006, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada
polo importe de 2.439,45 Euros, para garantir as obras de urbanización da construción de oito
vivendas unifamiliares en Ribeira-Cacheiras, e vistos o informe favorable do arquitecto
municipal do 04.12.2006 e o informe favorable de Intervención da mesma data, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 2.439,45 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación da fianza.
3.8. Visto o escrito asinado por D. Manuel Esteban Suarez Serrano,DNI: 33.205.165-L, con
rexistro de entrada no Concello número 341, de data 17.01.07, no que en esencia expón que
non lle foi notificado o recibo da taxa de recolida de lixo correspondente a 2005, e que agora
se lle informa dunha providencia de apremio, coa cal, se ben a vai abonar, non está de
acordo, polo que solicita a devolución do importe da liquidación de intereses de demora.
Visto o informe de Intervención de data 18.01.2007, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1ª) Rexeitar o solicitado, por estar dita solicitude fóra de prazo.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
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3.9. RECLAMACION PATRIMONIAL.- Dada conta do escrito asinado por D. Daniel
Saavedra Vázquez, DNI: 44.849.214-L, de data 17.01.07, con rexistro de entrada núm. 446,
do 23.01.07, no que en resumo presenta reclamación de responsabilidade patrimonial da
Administración Pública, por mor de accidente ocurrido o día 02.01.07 na estrada que une o
lugar de Ribas con S. Xulián, por mor dun bache na calzada, solicitando que se lle abonen os
danos producidos no seu vehículo, por importe de: 125,28 euros.
Vistos o informe da Policía Local de data 29.12.06, con rexistro de saída núm. 335, do
29.12.2006, a factura núm. 551, de 27.12.06, de Corbelle Motor por importe de: 125,28
euros, e o informe do Sr. Concelleiro Mata Iglesias de 23.01.2007, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar a D. Daniel Saavedra Vázquez a cantidade de: 125,28 euros, correspondentes ós
danos producidos.
2º) Comunicar ó interesado que no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ó
da recepción da notificación deste acordo deberá presentar no Departamento de Intervención
certificación bancaria de titularidade de conta para lle facer efectivo o pago.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos, con
devolución do expediente ó Departamento de Intervención.
3.10. RECLAMACION PATRIMONIAL.- Dada conta do escrito asinado por D. Alberto
Mosquera Ameijeiras, DNI: 45.860.179-L, de data 23.01.07, con rexistro de entrada núm.
541, do 23.01.07, no que en resumo presenta reclamación de responsabilidade patrimonial da
Administración Pública, por mor de accidente ocurrido o día 02.12.06 na estrada que sae da
rotonda de As Viñas cara A Grela, na parroquia de Calo, por mor dun bache na calzada,
solicitando que se lle abonen os danos producidos no seu vehículo.
Vistos o informe da Garda Civil de Tráfico, e a factura núm. 759, de 12.12.2006 de Talleres
José Bello por importe de: 304,30 euros, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Abonar a D. Alberto Mosquera Ameijeiras a cantidade de: 304,30 euros, correspondentes
ós danos producidos.
2º) Comunicar ó interesado que no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ó
da recepción da notificación deste acordo deberá presentar no Departamento de Intervención
certificación bancaria de titularidade de conta para lle facer efectivo o pago.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos, con
devolución do expediente ó Departamento de Intervención.
3.11. RECLAMACION PATRIMONIAL.- Dada conta do escrito asinado por Dª. Begoña
Castro Rodríguez, DNI: 33.299.176-Y, de data 29.12.06, con rexistro de entrada núm. 284, do
15.01.07, no que en resumo presenta reclamación de responsabilidade patrimonial da
Administración Pública, por mor de accidente ocurrido o día 11.12.06 na estrada que discorre
desde o lugar de Carballal, cara a rotonda de As Viñas, na parroquia de Calo, por mor dun
bache na calzada, solicitando que se lle abonen os danos producidos no seu vehículo.
Vistos o informe da Policía Local de data 13.12.06, con rexistro de saída núm. 321, do
13.12.06, e a factura núm. 002752, de 18.12.06 ,de Neumáticos Radial por importe de: 155,97
euros, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Abonar a Dª. Begoña Castro Rodríguez a cantidade de: 155,97 euros, correspondentes ós
danos producidos.
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2º) Comunicar á interesada que no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ó
da recepción da notificación deste acordo deberá presentar no Departamento de Intervención
certificación bancaria de titularidade de conta para lle facer efectivo o pago.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos, con
devolución do expediente ó Departamento de Intervención.
3.12. RECLAMACION PATRIMONIAL.- Dada conta do escrito asinado por D. Manuel De
Jesús Martínez, DNI: 33.159.701-A, de data 02.01.07, con rexistro de entrada núm. 286, do
15.01.07, no que en resumo presenta reclamación de responsabilidade patrimonial da
Administración Pública, por mor de accidente ocurrido o día 11.12.06 na estrada que pasa
polo lugar de Carballal, na parroquia de Calo, por mor dun bache na calzada, solicitando que
se lle abonen os danos producidos no seu vehículo.
Vistos o informe da Policía Local de data 13.12.06, con rexistro de saída núm. 321, do
13.12.06, e a factura núm. 34545, de 22.12.06, de Virxe da Barca, S.L. por importe de: 84,57
euros, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Abonar a D. Manuel De Jesús Martínez a cantidade de: 84,57 euros, correspondentes ós
danos producidos.
2º) Comunicar ó interesado que no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ó
da recepción da notificación deste acordo deberá presentar no Departamento de Intervención
certificación bancaria de titularidade de conta para lle facer efectivo o pago.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos, con
devolución do expediente ó Departamento de Intervención.
3.13. RECLAMACION PATRIMONIAL.- Dada conta do escrito asinado por D. Antonio
Rama González, DNI: 33.260.547-V, de data 02.01.07, con rexistro de entrada núm. 285, do
15.01.07, no que en resumo presenta reclamación de responsabilidade patrimonial da
Administración Pública, por mor de accidente ocurrido o día 10.12.06 na estrada que pasa
polo lugar de Carballal, na parroquia de Calo, por mor dun bache na calzada, solicitando que
se lle abonen os danos producidos no seu vehículo.
Vistos o informe da Policía Local de data 13.12.06, con rexistro de saída núm. 321, do
13.12.06, e a factura núm. 00686 de 15.12.06, de Talleres Barros S.C. por importe de: 190,19
euros, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Abonar a D. Antonio Rama González a cantidade de: 190,19 euros, correspondentes ós
danos producidos.
2º) Comunicar ó interesado que no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ó
da recepción da notificación deste acordo deberá presentar no Departamento de Intervención
certificación bancaria de titularidade de conta para lle facer efectivo o pago.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos, con
devolución do expediente ó Departamento de Intervención.
4º) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN.
Visto o recurso de reposición presentado por D. Luis Enrique Papiri Villanueva, DNI:
44.075.879-J, funcionario deste Concello, de data 02.01.07, con rexistro de entrada número
11, de 02.01.07, contra o acordo adoptado pola Xunta de Goberno de data 20.11.2006, a
Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
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1º) Desestimar o recurso por non contar con orde expresa da Alcaldía de autorización para a
realización da actividade. Non obstante, e considerando as circunstancias concorrentes, e sen
que sirva de precedente para outros supostos, conceder unha axuda de 2.000 euros (dous mil
euros), co fín de colaborar nos gastos efectuados polo interesado, toda vez que o curso
redundará en beneficio dos veciños do Concello, debendo o interesado presentar na
Intervención con carácter previo ó pagamento o documento orixinal ou fotocopia compulsada
acreditativa do gasto de matriculación por importe de 4.500 euros e unha declaración doutras
axudas concedidas por outras administracións públicas ou entes públicos ou privados para a
mesma finalidade.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
5º) APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.
5.1. Vista a certificación de obras núm. única da obra de: Abastecemento e saneamento en
Campos (Teo), incluida no POS 2006, asinada polo contratista Manuel Sobredo S.L. e polo
director técnico das obras Sr. Enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, de
data 5 de decembro de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 10501, do 22.12.2006,
acompañada da factura núm.52, do 20.12.2006 e da acta de recepción das obras, e visto o
informe de fiscalización favorable de Intervención do 17 de xaneiro de 2007, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros acorda:
1º) Aprobar a certificación núm. única da obra referenciada, asinada polo contratista e polo
director técnico das obras, por importe de:38.643,43 euros. Factura núm.52, do 20.12.2006,
importe: 38.643,43 euros.
2º) Aprobar o pago con cargo á partida: 441.61101 do vixente presuposto de 2006
prorrogado.
3º) Aprobar a acta de recepción das obras comezando o prazo dun ano de garantía.
4º) Remitir a certificación á Excmª. Deputación da Coruña.
5.2. Vista a certificación de obras núm. única da obra de: Abastecemento e saneamento en
Noceda (Fase II), incluida no POS 2006, asinada polo contratista Manuel Sobredo S.L. e polo
director técnico das obras Sr. Enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, de
data 5 de decembro de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 10503, do 22.12.2006,
acompañada da factura núm.53, do 20.12.2006 e da acta de recepción das obras, e visto o
informe de fiscalización favorable de Intervención do 11 de xaneiro de 2007, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros acorda:
1º) Aprobar a certificación núm. única da obra referenciada, asinada polo contratista e polo
director técnico das obras, por importe de:46.057,44 euros. Factura núm.53, do 20.12.2006,
importe:46.057,44 euros.
2º) Aprobar o pago con cargo á partida:441.61101 do vixente presuposto de 2006 prorrogado.
3º) Aprobar a acta de recepción das obras comezando o prazo dun ano de garantía.
4º) Remitir a certificación á Excmª. Deputación da Coruña.
5.3. Vista a certificación de obras núm. un e única da obra de: Abastecemento e saneamento
en Pozas-Catro Camiños, incluida no POS 2006, asinada polo contratista Martínez Montes e
Hijos S.L. e polo director técnico das obras Sr. Enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez
Rodríguez, de data 22 de xaneiro de 2007, con rexistros de entrada no Concello núm. 454 a
458, do 23.01.2007, acompañada da factura núm.002/07, do 22.01.2007 e da acta de
recepción das obras, e visto o informe de fiscalización favorable de Intervención do 23 de
xaneiro de 2007, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros acorda:
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1º) Aprobar a certificación núm. un e única da obra referenciada, asinada polo contratista e
polo director técnico das obras, por importe de:48.900 euros. Factura núm.002/07, do
22.01.2007, importe:48.900 euros.
2º) Aprobar o pago con cargo á partida:441.61101 do vixente presuposto de 2006 prorrogado.
3º) Aprobar a acta de recepción das obras comezando o prazo dun ano de garantía.
4º) Remitir a certificación á Excmª. Deputación da Coruña.
5.4. Vista a certificación de obras núm. 7 das obras de: Ampliación e reforma da Casa
Consistorial, de data 30 de novembro de 2006, con rexistro de entrada no Concello núm.
10137, do 11.12.2006, obras realizadas ó abeiro da subvención concedida a este Concello
pola extinta Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local ó abeiro da Orde do 14
de abril de 2003, pola que se anuncian axudas económicas destinadas a subvencionar a
realización de obras de adaptación, mellora e equipamento das sedes das entidades locais de
Galicia, acompañada da factura núm. 7, de data 30.11.2006, certificación de obras que
corresponde á anualidade de 2007, e visto o informe favorable de Intervención de data 12 de
decembro de 2006, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros acorda:
1º) Aprobar a certificación de obras núm. 7 relativa ás obras de: Ampliación e reforma da
Casa Consistorial, polo importe de:44.451,77 euros, asinada polo arquitecto director das
obras Dª. Mercedes Rosón Varela e polo contratista Obras y Viales de Galicia SL-Kotlas
S.L.UTE. Factura núm. 7, de data 30 de novembro de 2006, importe:44.451,77 euros.
2º) Que se xunte a devandita certificación ó expediente de xustificación de gastos da
anualidade de 2007 da subvención referenciada.
3º) Aceptar o endoso da certificación en favor do Banco Popular O.P. de Santiago, estando
tomada razón do mesmo por Intervención.
4º) Aprobar o gasto con cargo á partida:121.62200 do vixente presuposto de 2006 prorrogado.
6º) DACIÓN DE CONTA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL.
A Xunta de Goberno Local queda enterada da seguinte documentación oficial recibida no
Concello:
-. Escrito da Consellería de Politica Territorial, Obras Publicas e Transportes do 12.12.2006,
con rexistro de saída núm. 38417, do 14.12.2006, con rexistro de entrada no Concello núm.
10238, do 15.12.2006, en asunto: Proxecto de Estatutos da Axencia de Protección da
Legalidade Urbanística.
-. Escrito asinado polo Director de Zona 1ª de Correos, de data 15.01.2007, con rexistro de
saída núm. 57, do 15.01.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 265, do 15.01.2007,
polo que se comunica a situación de Correos no Concello en relación co acordo do Pleno do
28 de novembro.
7º) DACIÓN DE CONTA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN.
Dada conta do convenio de cooperación asinado pola Alcaldía e a Ecxmª. Deputación
Provincial de A Coruña de data 20.11.2006, para a financiación do mantemento do servizo
de normalización lingüística, polo que en resumo a Deputación achegará ó Concello a
cantidade de:12.000 euros, para o período de outubro de 2006 a setembro de 2007, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Tomar coñecemento e facultar expresamente ó Sr. Alcalde para todos os trámites
sucesivos e necesarios para a execución e xestión deste acordo e do correspondente
expediente.
8º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.
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Dada conta da resolución da Alcaldía número 004/07, de 08.01.07, que se transcribe de
seguido, a Xunta de Goberno Local queda enterada.
Visto o escrito da Delegación Provincial da Consellería da Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza da Coruña, de data 28.12.2006, con rexistro de saída núm. 207.840, do
29.12.2006, con rexistro de entrada neste Concello núm. 30, do 03.01.2007, polo que se
notifica a concesión dunha axuda por importe de: 90.000 (noventa mil) euros, para a
adquisición dun vehículo urbano lixeiro ó amparo da Orde do 31 de xullo de 2006, pola que
se regula o réxime de axudas ás corporacións locais para a adquisición de vehículos contra
incendios e salvamento para concellos de menos de 20.000 habitantes, resolvo:
1º) Aceptar a subvención concedida.
2º) Dar conta desta resolución á Xunta de Goberno Local na primira sesión que celebre para o
seu coñecemento.
3º) Dar conta desta resolución a Intervención para o seu coñecemento e efectos.
9º) DACIÓN DE CONTA DE ADDENDA A CONVENIO DE COLABORACIÓN.
Dada conta da addenda do convenio de colaboración entre a Fundación para o
Desenvolvemento da Comarca de Santiago e o Concello de Teo, asinada pola Alcaldía con
data 10.01.2007, para o cofinanciamento do proxecto Traslatio II “Herdanza Cultural do
Camiño Portugués” no marco da Iniciativa Comunitaria III A”, polo que en resumo se
engade ó artigo 5b) relativo a responsabilidades das partes: por parte do Concello, o punto 5
coa seguinte redacción: Observar e respectar en materia de licitación e contratación da obra as
políticas comunitarias de adxudicación de contratos así como a normativa de información e
publicidade respecto as actuacións que se leven a cabo no marco do proxecto.
A Xunta de Goberno Local queda enterada.
10º) APROBACION DE PRESUPOSTOS DE OBRAS E CONTRATACIÓN POLO
SISTEMA DE CONTRATO MENOR.
Vistos os presupostos que se atopan sobre a mesa, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar os seguintes presupostos:
1-. Obra: Instalación da rede de saneamento e subministro de auga Eo dos Ferreiros, de data
8 de xaneiro de 2007, asinado polo arquitecto municipal, cun presuposto de execución por
contrata de: 23.169,65 euros, ive incluido.
2-. Obra: Instalación da rede de saneamento e subministro de auga Rivas, de data 8 de xaneiro
de 2007, asinado polo arquitecto municipal, cun presuposto de execución por contrata de:
29.805,78 euros, ive incluido.
3-. Obra: Execución dun tramo soterrado da rede de saneamento de augas pluviais en
Cabovila-San Xoán de Calo, de data 17 de xaneiro de 2007, asinado polo técnico municipal
L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 4.431,21 euros, ive
incluido.
4-. Obra: Pavimentación asfáltica dun tramo de pista de terra, con apertura de cuneta.
Pavimentación doutro tramo con zahorra compactada en Sixto-Cacheiras, de data 18.01.2007,
asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por
contrata de: 1.750,76 euros, ive incluido.
5-. Obra: Execución dun muro de contención en formigón armado en pista entre Fixó e
Cascalleira-San Xoan de Calo, de data 17.01.2007, asinado polo técnico municipal L. Javier
Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 14.726,65 euros, ive incluido.
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6-. Obra: Ampliación da rede de abastecemento de auga potable para o subministro a 5
vivendas en Quintans-Luou, de data 17.01.2007, asinado polo técnico municipal L. Javier
Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 4.492,59 euros, ive incluido.
7-. Obra: Execución dun tramo de saneamento de augas residuais en Grupo Escolar da
Ramallosa, de data 23 de xaneiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 11.831,95 euros, ive incluido.
8-. Obra: Levantamento e reposición da rede de saneamento de augas pluviais e execución de
novos tramos. Pavimentación asfáltica da estrada e pistas de terra con limpeza de cunetas, en
Feros-Cacheiras, de data 18 de xaneiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier
Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 16.899,77 euros, ive incluido.
9-. Obra: Reparación e recuperación dun tramo de muro de bloques de formigón, en Campo
de Fútbol de Rarís, de data 17 de xaneiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier
Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 3.857,16 euros, ive incluido.
10-. Obra: Reparación e recuperación dun tramo de muro de bloques de formigón en Campo
de Fútbol de Reis, de data 17 de xaneiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier
Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 2.591,34 euros, ive incluido.
2º) Contratar as obras polo sistema de contrato menor de obras ó abeiro do disposto nos
artigos 56 e 121 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de contratos das administracións públicas, facultando á Alcaldía para tódolos trámites
sucesivos e necesarios para a execución e xestión deste acordo. En todo caso os contratos non
poderán ter unha duración superior a un ano, nin ser obxecto de prórroga, nin de revisión de
prezos.
11º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRO.
Dada conta do expediente tramitado para a contratación do subministro dun vehículo urbano
lixeiro contra incendios e salvamento en núcleos de poboación ó abeiro da subvención
concedida pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza por importe
de 90.000 euros, ó abeiro da Orde do 31 de xullo de 2006, pola que se regula o réxime de
axudas ás corporacións locais para a adquisición de vehículos contra incendios e salvamento
en concellos de menos de 20.000 habitantes, e correspondendo a contratación ó Concello,
sendo o presuposto de contrata a cantidade de: 120.000 euros, ive incluido, e sendo a
distribución do seu financiamento a seguinte: Achega Consellería:90.000 euros, achega do
Concello(25%):30.000 euros, vistos os informes de Secretaría e Intervención do 17.01.2007,
polo Sr. Alcalde proponse que o subministro sexa contratado polo sistema de concurso con
procedemento aberto, tramitación ordinaria, prestando aprobación ós pregos de cláusulas
administrativas particulares e técnicas que figuran no expediente, autorizando o gasto con
cargo á partida 432.62300 do orzamento do Concello de 2006, e designar á Mesa de
Contratación.
Sometida a votación a proposta verbal da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación con tramitación ordinaria realizando a contratación
do subministro polo sistema de concurso con procedemento aberto, xustificando a elección
deste procedemento e forma de adxudicación por ser procedente consonte co disposto no art.
180.2 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
contratos das administracións públicas e por estar previsto este procedemento de contratación
no artigo 9 da Orde do 31 de xullo de 2006 referenciada.
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2º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e técnicas polo sistema de
concurso con procedemento aberto obrantes no expediente.
3º) Designar á Mesa de Contratación que actuará nesta licitación e que terá a seguinte
composición consonte co disposto na Disposición Adicional 9ª do RDL 2/2000, do 16 de
xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas.
Presidente: O Alcalde ou Concelleiro en quen delegue.
Vocais:
-. O Secretario do Concello.
-. A Interventora do Concello.
-. O Concelleiro Delegado de Urbanismo.
-. O Arquitecto Municipal.
-. O Adxunto á Secretaría.
Secretario: D. Jesús Naveira Vázquez, funcionario do Concello.
4º) Autorizar o gasto por importe de:120.000 euros, ive incluido, con cargo á seguinte partida
do orzamento do Concello de 2006 prorrogado e vixente na actualidade: 432.62300.
5º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo volver o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación do contrato.
12º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
12.1. A PROMOCIONES AS BARREIRAS S.L., licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polos
arquitectos D. Francisco Javier Fernández Echeverría e D. Pablo Castro Pais.
Expediente núm: 1.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
Colexio Oficial de Arquitectos con data 12 de setembro de 2006.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Os propietarios teñen a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos necesarios para
a apertura ou regularización do viario preciso e executar, o seu cargo, a conexión cos servizos
existentes no núcleo, segundo o artigo 29.1 e 172 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
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colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT2 – SOLO DE NÚCLEO RURAL TRADICIONAL N1.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: FCO. JAVIER FERNÁNDEZ ECHEVERRIA e PABLO CASTRO PAIS.
-Arquitecto técnico director: ENRIQUE PEROL RAMA.
-Edificabilidade: 0,25 m2/m2 (P. Bruta) 0,29 m2/m2 (P. Neta).
-Altura máxima: B+BC, 5,49 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20% (P. Neta). Recuamento á aliñación: 8 m.
do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 4 m. Pendente máxima de cuberta: 24%. Altura do
cumio: 3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 103.650,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.073,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 146,07 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.339,07 €.
12.2. A Dª. JOSEFA ELENA FERREIRO CASTAÑO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada en Vilares de Rúa de Francos, parcela nº 2104, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 2.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e modificación do mesmo visada no Colexio
Oficial de Arquitectos con data 15 de xaneiro de 2007.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará nomeamento de director de execución de obra.
-Os propietarios teñen a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos necesarios para
a apertura ou regularización do viario preciso e executar, o seu cargo, a conexión cos servizos
existentes no núcleo, segundo o artigo 29.1 e 172 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004.
A promotora deberá firmar a cesión de terreo presentada.
-Para autorizar as edificacións esixirase ter resoltos, con carácter previo e a custa do
promotor, como mínimo os servicios de acceso rodado, abastecemento de auga, evacuación e
tratamento das augas residuais e subministración de enerxía eléctrica ou, noutro caso, garantir
a execución simultánea coa edificación, Art 29.1.g). Deberá presentar compromiso de
conexión coas infraestructuras xerais cando existan.
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT1 – SOLO DE NÚCLEO RURAL TRADICIONAL N1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR ILLADA.
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: --.
-Edificabilidade: 0,32 m2/m2 (P. Neta).
-Altura máxima: S+B+BC, 5,48 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19,31% (P. Neta). Recuamento á aliñación: 8
m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 30%. Altura
do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 109.362,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.187,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 221,55 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.528,79 €.
12.3. A ECOMÁS SUPERMERCADOS, S.L., licenza para obras de pavimentación e cerre
provisional, nas parcelas 46, 47, 48, 49, 50 e 51 do polígono 19 da concentración de monte de
Calo.
Expediente núm: 3.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.
-Contará coa autorización de Estructuras Agrarias por estar dentro do ámbito da
concentración de monte de Calo.
-Contará coa autorización do Ministerio de Fomento por ser titular da estrada N-550.
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-Farase constar baixo as indicadas condicións no Rexistro da Propiedade o compromiso
asinado polo interesado D. Andrés Ruanova Fraga, en data 5.01.2007, renunciando a
calqueira tipo de indenmización polas obras realizadas nas parcelas da súa propiedade nº 46,
47, 48, 49, 50 e 51 do polígono 19 da concentración parcelaria de San Xoan de Calo (Teo),
incluidas na finca nº 1354, situada dentro do SUD-1 de acordo coa aprobación inicial do
PXOM.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 590,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 650,00 €.
12.4. A Dª. MARÍA LUZ MERA MARTÍNEZ, licenza para segregación da parcela nº 11,
situada en Feros, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado por Arquitecto Julio
Vázquez y Asociados S.L., en data decembro 2006.
Expediente núm: 4.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado, sendo as parcelas resultantes as que se
describen na memoria e planos do proxecto de segregación.
-Deberán ser demolidos os alpendres existentes na parcela “B”, tal e como se reflexa no
compromiso presentado asinado pola interesada o 26.12.2006.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
Total: 180,00 €.
12.5. A Dª. Mª ELVIRA MIRÁS TURNES, licenza para acondicionamento dun local, destinado
a perruquería, situado en Galanas s/n, parroquia de Calo, segundo memoria presentada
asinada por D. Emilio Mato Iñiguez.
Expediente núm: 5.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo coa memoria presentada.
-As obras terán o carácter de menores e non afectarán á estructura do edificio.
-Darase cumprimento das condicións de accesibilidade e das medidas correctoras.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 44,26 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 104,26 €.

13

12.6. A D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en representación de REPSOL BUTANO S.A., licenza
para instalación dun depósito de G.L.P. de 4000 litros (aéreo) en Ameneiro (Promoción de
Iglesias Mera S.L.), parroquia de Calo, segundo proxecto técnico redactado por D. José
Miguel Pérez Real.
Expediente núm: 6.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible de data 26.12.2006, expediente núm. MA962A 2006/001231-1.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 63,16 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 123,16 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
12.7.1.- Escrito asinado por D. ANTONIO NOYA PUMAR, en representación de PROGAEYCO
S.L., de data 8.11.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 9566, do 15.11.2006, no
que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal do 24 de xaneiro de 2007 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. ANTONIO NOYA PUMAR, en
representación de PROGAEYCO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a
edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en Torre, parcela B, parroquia de
Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 305/05, de data
4.10.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
12.7.2.- Escrito asinado por D. ANTONIO NOYA PUMAR, en representación de PROGAEYCO
S.L., de data 8.11.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 9565, do 15.11.2006, no
que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do técnico municipal do 24 de xaneiro de 2007 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. ANTONIO NOYA PUMAR, en
representación de PROGAEYCO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a
edificación destinada a vivenda unifamiliar situada en Torre, parcela A, parroquia de
Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 304/05, de data
4.10.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
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B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE.
12.8.- Dada conta do escrito asinado por D. Enrique Perol Rama, en representación da
empresa GRUPO URBANÍSTICO DE INVERSIONES TRAZA, S.L., CIF: B-15.991.482, con
rexistro de entrada no Concello núm. 177, do 9.01.2007, no que se solicita o cambio de
titularidade da licenza urbanística concedida pola Xunta de Goberno Local, en sesión do
19.08.2005, expediente 252/05, pasando a nome de D. JOSÉ HERMINIO LOIS VILARNOVO,
para construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de Montes, finca nº 793-1, parroquia de
Cacheiras; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-CORRECIÓN DE ERRO.
12.9.- Visto o escrito asinado por D. Ramón Vázquez Soneira, en representación de VAZSON
S.L., de data 15.01.2007, con rexistro de entrada número 283, no que expón que existe un erro
na licenza urbanística nº 202/05, concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data
7.06.2005 para segregación da finca nº 8554 do plano de concentración parcelaria de Calo,
situada en Carballal, segundo proxecto redactado polo técnico D. Javier Rivadulla Montaña,
debendo figurar a finca nº 554.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Rectificar o erro, modificando o acordo da Xunta de Goberno Local do 7.06.2005 no
senso seguinte: onde di finca nº 8554, debe dicir finca nº 554.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión do
mesmo.
13º) LICENZAS DE APERTURA.
13.1.- Escrito de D. IGNACIO LLEDÓ CABANES, en representación de A REFERENCIA S.L.,
CIF/NIF: 20.415.199-P, de data 30.05.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 5139,
solicitando licenza de apertura para o establecemento dun local de ESTUDIO DE DESEÑO
GRÁFICO, en Cacheiras, Edificio Dolmen, 6, bloque 2, local 12.
Vistos a certificación técnica de solidez e seguridade, asinada polo técnico D. Jorge Barata
Martínez de data 29.05.2006, e o informe favorable da Delegación Provincial da Consellería
de Sanidade de data 13.12.2006, e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a licenza que se solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente formulada por
Intervención por importe de: 90,20 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
13.2.- Dada conta do escrito asinado por Dª. ROSA ANA CAAMAÑO GALLARDO, CIF/NIF:
78.792.225-K, con rexistro de entrada no Concello núm. 213, de data 11.01.2007, no que
solicita o cambio de titularidade do establecemento dedicado a BAR, situado en Cacheiras,
Residencial Fontana, bloque 1, que figuraba a nome de D. Miguel Aguilar Alfonso, segundo
15

licenza definitiva de apertura nº 28/00, autorizada pola Xunta de Goberno Local en data
17.01.2005; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
13.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. MANUEL PAZ SEOANE, con CIF/NIF:
33.225.842-L, para licenza de apertura dun local destinado a OBRADOR DE PAN, en Iglesia,
parroquia de Luou, e dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade do 17.02.2006 e da acta de comprobación de data 11.01.2007
redactada polo arquitecto municipal e polo representante da empresa D. Manuel Paz Seoane
para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MANUEL PAZ SEOANE, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a OBRADOR DE PAN.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente formulada por
Intervención por importe de: 37,36 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
13.4.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en
representación de REPSOL BUTANO, S.A., con CIF/NIF: 76.449.493-T (expte. 7/06), para
licenza de apertura/instalación dun DEPÓSITO DE GAS PROPANO de 4.000 litros (aereo),
para dar subministro a unha comunidade de propietarios de seis vivendas en “Leiras” (Fase
2), Ameneiro, parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 26.12.2006,
calificando dita actividade como perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ MIGUEL PÉREZ REAL, en representación de REPSOL BUTANO, S.A., a
licenza provisional para instalación dun DEPÓSITO DE GAS PROPANO de 4.000 litros
(aereo), condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de
conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible do 26.12.2006 (expediente núm. MA962A 2006/001231-1):
-.Deberá cumprir os requisitos contidos no proxecto; non poidendo comezar o exercicio da
actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que será indispensable que
se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá
ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no
que se especifique a conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
13.5.- Escrito de D. ÁNGEL JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ, CIF/NIF: 33.294.438-Y (expte.
20/06), de data 24.07.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 6257, solicitando
licenza para o establecemento dun LOCAL DESTINADO A USO DE CULTO E REUNIÓN.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes do arquitecto técnico municipal do 13.12.2006 e da Delegación
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Provincial da Consellería de Sanidade do 28.12.2006, segundo os requisitos esixidos polo
Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de
1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun local destinado a uso de culto e reunión, a emprazar en Cacheiras,
Urbanización Os Muiños, bloque 1, portal 1, planta 1ª.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as catorce horas e vintecinco minutos, de todo o que como Secretario
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 29 DE XANEIRO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en
obras), sendo as 13 horas do día 29 de xaneiro de 2007, reuníronse en primeira convocatoria
os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D.
Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día
da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Javier Nieves González, Secretario do Concello.
Asiste: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde
do día que figura na convocatoria.
1º) DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 23 DE 2007.
Dada conta da resolución da Alcaldía número 023/07, de 24.01.07, que se transcribe de
seguido, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen acorda quedar enterada e ratificala nos seus propios termos.
“Res 023/07.
A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 5 de xaneiro de 2007 aprobou os pregos
de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas para a contratación, mediante concurso
público, do servizo de xestión das Escolas Infantís de Calo e dos Tilos. O anuncio do
concurso foi publicado no BOP núm. 9, de 12/01/2007, e no DOG núm. 9, de 12/01/2007.
Detectados erros tanto nos pregos de cláusulas administrativas xerais como nos pregos de
prescricións técnicas, que afectan de forma substancial ao procedemento de contratación, esta
Alcaldía resolve:
1º) Anular o procedemento incoado para a contratación do servizo de xestión das Escolas
Infantís Municipais de Calo e dos Tilos.
2º) Ordenar a incoación dun novo expediente de contratación, incorporando ao mesmo os
pregos de cláusulas económico-administrativas baseados nun estudo económico previo, e de
prescricións técnicas, así como o informe xurídico e certificado de intervención relativo á
existencia de crédito orzamentario abondo.
3º) Dar conta desta resolución á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que celebre.”.
2º) DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 24 DE 2007.
Dada conta da resolución da Alcaldía número 024/07, de 25.01.07, que se transcribe de
seguido, a Xunta de Goberno Local queda enterada.
“Res 024/07.
Vista a solicitude formulada por D. José M. Couto Souto, con D.N.I. 33.256.180 e dúas
persoas máis, en calidade de membros da comisión directiva da Asociación de Veciños
“Traída de Auga O Caraban”, de data 26.07.2006, con rexistro de entrada número 513 de data
25.01.2007, no que expón que os depósitos de auga dos que se surten os vinte e sete usuarios
da zona de Cornide - Calo necesitaron dunha reparación, sendo tamén usuario deles o
Concello, e solicitan do Concello unha subvención para o citado fin.
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Visto o artigo 6.2.1 do Regulamento para a concesión de axudas e subvencións municipais e
visto o informe de Intervención de 25.01.2007 de existencia de crédito adecuado e suficiente,
resolvo:
1º.- Conceder á Asociación de Veciños “Traída de Auga O Caraban”, unha axuda económica
por importe de: 4.050€ (catro mil cincuenta euros) con cargo á partida do vixente presuposto:
441/489.00.
2º) Que se notifique esta resolución ó beneficiario da subvención para os efectos de que no
prazo de nove meses contados a partir da data de notificación do acordo de concesión
presente a documentación xustificativa da subvención concedida ó abeiro das seguintes
normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.
1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar actividades de calquera
natureza que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou
recibos, e os gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En ámbolos
dous casos poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza
que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas.
3) Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase xustificar
mediante certificación de obra subscrita por técnico colexiado competente e relación de obra
estimada.
4) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a realización
das actividades para a que foi concedida.
5) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito inexcusable
que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida
a mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas
doutras administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola
contra, declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma
finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de dominio
público municipal.
6) Á vista da documentación xustificativa presentada, e estimada pola Alcaldía o
cumprimento das actividades subvencionadas procederase ó pagamento. No caso de que a
subvención municipal en concorrencia con outras concedidas por outras administracións
públicas ou por calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou por entidades privadas
supere o 100% do presuposto da actividade correspondente, a Alcaldía minorará o importe ata
chegar ó máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.
O aboamento da subvención ou axuda farase efectivo por medio de ingreso na conta bancaria
da entidade solicitante, que aportará certificación da súa entidade financeira na
documentación de xustificación. Excepcionalmente, e só para aquelas agrupacións veciñais
que se teñan formado expresamente para a promoción dunha obra concreta de interese social
e non dispoñan de conta bancaria, o pagamento da subvención poderá ser realizado mediante
cheque bancario.
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7) Vencidos os prazos para a xustificación das actividades, sen que o beneficiario da
subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade que motivou o seu outorgamento,
perderá o seu dereito a esixila e a Alcaldía procederá a anula-lo correspondente compromiso,
notificándollelo ós interesados.
No caso de que unha parte da subvención xa fose adiantada ós solicitantes e estes non
presentasen os correspondentes xustificantes, requirirase da entidade a devolución das
cantidades non xustificadas. Esta situación impedirá que no ano seguinte lle sexa adiantada
cantidade algunha á entidade infractora.
8.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello
de Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente
Código penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.
3º) Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que
celebre.”.
3º) APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN E REFORMA DA CASA DO CONCELLO 2ª FASE.
Dada conta do expediente para a contratación da obra do Concello: Ampliación e reforma da
Casa do Concello 2ª fase, cun presuposto de execución por contrata de: 384.428,34 euros, ive
incluido, tramitado en virtude de resolución da Alcaldía do 24 de xaneiro de 2007, vistos os
informes de Secretaría e Intervención, polo Sr. Alcalde proponse que a obra sexa contratada
polo sistema de concurso con procedemento aberto, tramitación de urxencia, prestando
aprobación ós pregos de cláusulas administrativas, autorizando o gasto con cargo á partida do
presuposto de 2006:121.62200.
Sometida a votación a proposta verbal da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o proxecto básico e de excución da obra de Ampliación e reforma da Casa do
Concello 2ª fase, asinado pola arquitecta Mercedes Rosón Varela, cun presuposto de contrata
de: 384.428,34 euros, ive incluido.
2º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación da obra polo
sistema de concurso con procedemento aberto e tramitación urxente, xustificando a elección
desta forma de adxudicación en que aún sendo importante o aspecto económico na licitación
das obras públicas, o mesmo aspecto pode conseguirse igualmente nas licitacións por
concurso, nos que a adxudicación se produce como consecuencia da combinación de
elementos de carácter económico e de caracter técnico, recaendo a adxudicación no licitador
que como consecuencia da ponderación dos criterios dos pregos, onde se atopa incluida a
baixa económica respecto do tipo de licitación, faga a proposición máis ventaxosa desde o
punto de vista económico e técnico, e motivando a urxencia pola necesidade do Concello de
ter rematadas estas obras á maior brevidade para poder prestar o servizo ós veciños en
condicións.
3º) Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares polo sistema de concurso con
procedemento aberto e tramitación urxente obrante no expediente, xunto co cadro de
características do contrato, sendo a redución do prazo de execución un dos criterios de
valoración (cláusula 12.2.2. e Anexo IV).
4º) Designar á Mesa de Contratación que actuará nesta licitación e que terá a seguinte
composición:
Presidente: O Alcalde ou Concelleiro en quen delegue.
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Vocais:
-. O Secretario do Concello.
-. A Interventora do Concello.
-. O Concelleiro Delegado de Urbanismo.
-. O Arquitecto Municipal.
-. O Adxunto á Secretaría.
Secretario: D. Jesús Naveira Vázquez, funcionario do Concello.
5º) Autorizar o gasto con cargo á partida do presuposto de 2006: 121.62200.
6º) Facultar á Alcaldía para tódolos trámites precisos para a execución e xestión deste acordo
e do seu correspondente expediente, debendo volver ó expediente á Xunta de Goberno Local
para a adxudicación do contrato.
4º) APROBACIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS.
Vista a acta de entrega de obras e instalacións, remitida pola Deputación Provincial de A
Coruña, de data 19.01.2007, relativa ó proxecto “Abastecemento e Saneamento en Puentevea
(Reis) (Teo)”, con código 0523010195.0, realizado pola empresa Hordescon, S.L., a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) A aprobación da antedita acta de entrega de obras e instalacións, aceptando e recibindo as
citadas obras, comprometéndose a partir da data da firma á súa conservación e mantemento,
sen prexuízo das obrigas que correspondan ó contratista durante o prazo de garantía.
5º) APROBACIÓN DE PROPOSTAS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA A
CELEBRACIÓN DE PROBAS DEPORTIVAS.
5.1. Dada conta da proposta de convenio de colaboración entre o Club Triatlón Bricosa e o
Concello de Teo, para a celebración dunha proba de “Duatlón individual e por equiposPopular”, a celebrarase o día 14 de abril de 2007 en Teo, cunha aportación municipal de
4.660,00 euros (catro mil seiscentos sesenta euros), e visto o informe do Departamento de
Deportes do Concello, de data 25.01.07, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aceptar a proposta de convenio de colaboración para a celebración da proba de “Duatlón
individual e por equipos-Popular”, cunha aportación por parte do Concello de 4.660,00 euros,
coas seguintes condicións:
O Club Triatlón Bricosa deberá presentar no Concello a seguinte documentación
xustificativa:
- Certificación da Federación de Triatlón acreditativa da celebración da proba.
- Certificación de estar ó corrente nas obrigas con Facenda e coa Seguridade Social.
- Declaración de outras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para o mesmo fin.
2º) Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para a sinatura do convenio e para todos os trámites
sucesivos e necesarios para a execución e xestión deste acordo e do correspondente
expediente.
3º) Devolver o expediente ó Departamento de Cultura e Deportes, para a xestión do mesmo.
4º) Notificar este acordo ó Club Triatlón Bricosa, para o seu coñecemento e efectos.
5.2. Dada conta da proposta de convenio de colaboración entre o Club Triatlón Bricosa e o
Concello de Teo, para a celebración dunha proba de “Duatlón de categorías menores.
Escolares”, a celebrarase o día 14 de abril de 2007 en Teo, cunha aportación municipal de
3.850,00 euros (tres mil oitocentos cincuenta euros), e visto o informe do Departamento de
Deportes do Concello, de data 25.01.07, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
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1º) Aceptar a proposta de convenio de colaboración para a celebración da proba de “Duatlón
de categorías menores. Escolares”, cunha aportación por parte do Concello de 3.850,00 euros,
coas seguintes condicións:
O Club Triatlón Bricosa deberá presentar no Concello a seguinte documentación
xustificativa:
- Certificación da Federación de Triatlón acreditativa da celebración da proba.
- Certificación de estar ó corrente nas obrigas con Facenda e coa Seguridade Social.
- Declaración de outras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para o mesmo fin.
2º) Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para a sinatura do convenio e para todos os trámites
sucesivos e necesarios para a execución e xestión deste acordo e do correspondente
expediente.
3º) Devolver o expediente ó Departamento de Cultura e Deportes, para a xestión do mesmo.
4º) Notificar este acordo ó Club Triatlón Bricosa, para o seu coñecemento e efectos.
5.3. Dada conta da proposta de convenio de colaboración entre o Club Triatlón Bricosa e o
Concello de Teo, para a celebración dunha proba de “Duatlón de estrada individual e por
equipos”, enmarcada no circuito para o campionato galego da modalidade, a celebrarase os
días 17 ou 18 de marzo de 2007 en Teo, cunha aportación municipal de 15.860,00 euros
(quince mil oitocentos sesenta euros), abonándose o 50% con 30 días de antelación á data
prevista de celebración da proba, e o outro 50% nun prazo non superior ós trinta días desde a
celebración da mesma, e visto o informe do Departamento de Deportes do Concello, de data
25.01.07, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aceptar a proposta de convenio de colaboración para a celebración da proba de “Duatlón
de estrada individual e por equipos”, debendo o Concello abonar o 50% da aportación
solicitada con trinta días de antelación á celebración da proba, e o outro 50% nun prazo non
superior ós trinta días desde a celebración da mesma, coas seguintes condicións:
O Club Triatlón Bricosa deberá presentar no Concello a seguinte documentación
xustificativa:
- Certificación da Federación de Triatlón acreditativa da celebración da proba.
- Certificación de estar ó corrente nas obrigas con Facenda e coa Seguridade Social.
- Declaración de outras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para o mesmo fin.
2º) Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para a sinatura do convenio e para todos os trámites
sucesivos e necesarios para a execución e xestión deste acordo e do correspondente
expediente.
3º) Devolver o expediente ó Departamento de Cultura e Deportes, para a xestión do mesmo.
4º) Notificar este acordo ó Club Triatlón Bricosa, para o seu coñecemento e efectos.
6º) APROBACION DE PRESUPOSTOS E CONTRATACION POLO SISTEMA DE
CONTRATO MENOR.
Vistos os presupostos que se atopan sobre a mesa, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar os seguintes presupostos:
1-. Obra: Instalación do xogos infantís, que constan dun bambam, un tobogán e un balancín,
así como o peche do parque coa colocación dunha barandilla e unha malla metálica, en zona
pública do edificio Dolmen, Cacheiras, de data 26 de xaneiro de 2007, asinado polo técnico
municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:10.440
euros, ive incluido.
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2-. Obra: Instalación de xogos infantís, que constan dun bambam, un tobogán e un balancín,
en Solláns-Calo, de data 26 de xaneiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier
Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:6.960 euros, ive incluido.
3-. Obra: Instalación de xogos infantís, que constan dun bambam, un tobogán e un balancín,
en Bouñou-Raris, de data de data 26 de xaneiro de 2007, asinado polo técnico municipal L.
Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:6.960 euros, ive
incluido.
4-. Obra: Reconstrución da cuberta dunha fonte, empregando catro columnas de granito, dúas
cerchas e varias correas de madeira, e cubrición con tella curva país, en Eio dos FerreirosSanta Baia de Oza, de data 26 de xaneiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier
Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:8.120 euros, ive incluido.
5-. Obra: Reconstrución da cuberta dunha fonte, empregando catro columnas de granito, dúas
cerchas e varias correas de madeira, e cubrición con tella curva país, en Sixto-Cacheiras, de
data 26 de xaneiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun
presuposto de execución por contrata de:8.120 euros, ive incluido.
6-. Obra: Ampliación da rede de abastecemento de auga potable nun tramo de 450 metros, en
Folgueiras-Calo, de data 26 de xaneiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier
Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:19.557,60 euros, ive incluido.
7-. Obra: Ampliación da rede de saneamento de augas residuais nun tramo de 110 metros, en
O Aido-Luou, de data 26 de xaneiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:5.428,80 euros, ive incluido.
2º) Contratar as obras polo sistema de contrato menor de obras ó abeiro do disposto nos
artigos 56 e 121 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de contratos das administracións públicas, facultando á Alcaldía para tódolos trámites
sucesivos e necesarios para a execución e xestión deste acordo. En todo caso os contratos non
poderán ter unha duración superior a un ano, nin ser obxecto de prórroga, nin de revisión de
prezos.
7º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se produciu ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as trece horas e trinta minutos, de todo o que como Secretario certifico, de
orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse
copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
O Alcalde.
O Secretario.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Javier Nieves González.

6

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 23 DE FEBREIRO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en
obras), sendo as 13 horas do día 23 de febreiro de 2007, reuníronse en primeira convocatoria
os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D.
Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria correspondente ó
día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Luis Nieto Lago, Adxunto a Secretaría do Concello.
Asiste: Dª. Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde
do día que figura na convocatoria.
1º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Dada conta da resolución da Alcaldía número 50/07, de 19.02.07, que se transcribe de
seguido, a Xunta de Goberno Local queda enterada.
"Con data 01.02.2007, o Concelleiro Delegado de Urbanismo formula a seguinte
proposta de Resolución en relación coas alegacións presentadas por D. Alfonso
Calo Rama contra o Decreto da Alcaldía de 13.10.2006, polo que se ordenaba a
paralización da actividade da empresa "Pirotécnica Calo, S.L.", na parte non
amparada por licenza municipal:
-----------------------------------------------------------------VISTAS as alegacións presentadas por Don Alfonso Calo Rama en nome de
Pirotécnica Calo SL en data 28 de novembro de 2006, en relación co Decreto da
Alcaldía de data 13.10.06 polo que se incoou expediente de reposición da legalidade
respecto ás instalacións de dita entidade non amparadas pola licenza outorgada en
data 20 de xaneiro de 1961, tanto no que toca á infracción urbanística como no
relativo ao exercizo da actividade, suspendendo de forma cautelar a actividade de
elaboracións de artefactos pirotécnicos, e concedendo prazo de dez días para
presentar as alegacións, xustificacións e documentos que estimase oportunos.
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RESULTANDO, que en ditas alegacións o interesado manifesta que ao seu entender
o trámite de alegacións concedido se refire unicamente á medida cautelar de
suspensión, que non pode aportar documentación por terse destruído a meirande
parte dela como consecuencia do incendio sufrido nas instalacións, que a afirmación
de que a actividade de pirotecnia se leva a cabo nas 22 casetas que posúe na zona
é incorrecta, posto que a actividade de pirotécnica redúcese ás casetas existentes
no recinto, xa que das exteriores unhas foron construídas ao abeiro de licenza (zona
norte) e se atopan destinadas a tarefas agrícolas, e outras son construccións moi
antigas e legalizables ao abeiro das disposicións transitorias da Lei 9/2002, que da
ampliación instada no ano 1983 ata oito casetas desistiuse por considerar que non
resultaba preceptiva a licenza municipal, que nos anos 1987 e seguintes ampliouse
o taller a requirimento do Goberno Civil, que o peche actualmente existente foi
executado ao abeiro de licenzas concedidas por Decretos da Alcaldía de 25.06.87 e
5.01.88, polo que se debe entender que a licenza de actividade do taller comprende
as casetas incluídas no recinto delimitado, e que por tanto a mesma se realiza con
tódalas autorizacións oportunas, polo que non existe causa para a reposición da
legalidade. Alega, asemade, que a incoación do expediente administrativo antes da
conclusión do proceso xudicial aberto é prematura. Sinala, tamén que a suspensión
cautelar carece de base, e remata solicitando que se deixe sen efecto a medida
cautelar proposta, e se ordene o arquivo do expediente de reposición da legalidade.
CONSIDERANDO que consta informe emitido polo asesor xurídico con esta mesma
data, no que se informa: "1.- Á vista dos antecedentes obrantes no expediente, as
oito casetas que se atopan dentro do recinto, tal como se informou con
anterioridade, poden, aparentemente, considerarse amparadas pola licenza
municipal de obras e actividade outorgada no seu día polo Concello. 2.- En canto ás
restantes casetas situadas fóra do recinto, das que non consta posúan licenza
municipal, debe terse en conta que, segundo o informe técnico de data 24 de abril
de 2006, o solo no que se atopan figura clasificado como solo non urbanizable nas
NNSS de Planeamento Municipal, e como solo rústico de protección forestal no
PXOM en trámite. Polo tanto, nesa crase de solo, e de conformidade co disposto no
art. 214 da Lei 9/02, a Administración competente para a adopción de medidas de
legalidade urbanística é a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes da Xunta de Galicia. De maneira que as cuestións relativas ás casetas
que non se atopan amparadas pola licenza de obras e actividade inicialmente
concedida polo Concello, haberán de ser resoltas por dito organismo, ao que se
haberá de dar traslado do expediente aos efectos oportunos. 3.- Dado que a
explosión afectou a algunhas das casetas incluídas dentro do recinto da actividade,
debe terse en conta que para a súa reconstrucción o interesado haberá de solicitar a
preceptiva licenza municipal, previa a correspondente autorización autonómica,
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conforme ao réxime previsto no art. 41 da Lei 9/02, dada a crase de solo na que se
atopan. 4.- En canto á suspensión da actividade, e dado que a mesma non pode
exercerse ata tanto non se obteña a correspondente licenza de obras e apertura
para a reconstrucción das casetas que resultaron afectadas pola explosión e o
reinicio da actividade, debe manterse temporalmente dita medida cautelar ata que,
no seu caso, se obteña dita licenza, si fose posible, debéndose lembrar, a este
respecto que, contrariamente ao sinalado polo alegante, e seguindo a reiterada
doutrina xurisprudencial plasmada, entre outras, na Sentenza do TSJ de Madrid de 4
de novembro de 2004 (El Derecho, 230792), dita medida non ten carácter
sancionador, senón de mero restablecemento da legalidade. CONCLUSIÓN:
Procede desestimar as alegacións presentadas por Don Alfonso Calo Rama en
nome de Pirotécnica Calo SL en relación co Decreto da Alcaldía de 13.10.06,
mantendo a suspensión cautelar da actividade ata tanto non se obteña, no seu caso,
a correspondente licenza municipal de obras e apertura, previa a correspondente
autorización autonómica, e dar traslado á Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Vivenda aos efectos das actuacións que procedan en relación coas
casetas situadas fóra do recinto que non conste posúan licenza municipal".
VISTA a normativa citada e demais de legal e pertinente aplicación,
Formulo Á alcaldÍa a seguinte proposta de resoluciÓn:
Desestimar as alegacións presentadas por Don Alfonso Calo Rama en nome de
Pirotécnica Calo SL en relación co Decreto da Alcaldía de 13.10.06, mantendo a
suspensión cautelar da actividade ata tanto non se obteña, no seu caso, a
correspondente licenza municipal de obras e apertura, previa a correspondente
autorización autonómica, e dar traslado á Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Vivenda aos efectos das actuacións que procedan en relación coas
casetas situadas fóra do recinto que non conste posúan licenza municipal.
É canto teño a ben propoñer. Teo, a 1 de febreiro de 2007
O Concelleiro Delegado de Urbanismo
Asdo. F. Manuel Parajó Liñares
-----------------------------------------------------------------Considerando o contido da proposta e os informes emitidos polos servizos xurídicos
de urbanismo, esta Alcaldía resolve:
Primeiro) Desestimar as alegacións presentadas por Don Alfonso Calo Rama en
nome de "Pirotécnica Calo SL" en relación co Decreto da Alcaldía de 13.10.06,
mantendo a suspensión cautelar da actividade ata tanto non se obteña, no seu caso,
a correspondente licenza municipal de obras e apertura, previa a correspondente
autorización autonómica, e dar traslado á Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Vivenda aos efectos das actuacións que procedan en relación coas
casetas situadas fóra do recinto que non conste posúan licenza municipal.
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Segundo) Notificar esta resolución ao interesado, con indicación dos recursos a que
teña dereito.
Terceiro) Dar conta desta resolución á Xunta de Goberno Local na primeira sesión
que celebre.".
2º) ESCRITOS DE PETICION.
2.1. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Fernández
Fuentes, en representación da empresa "Instalaciones Eléctricas Manuel Fernández" con
rexistro de entrada número 1.057, de 21.02.2007, no que solicita que lle sexa devolta a fianza
que ten depositada polo importe de 2.402,54 Euros, para garantir as obras de "Plan de aforro
enerxético 2005, en Santa Eufemia-Oza, Eio dos Ferreiros-Oza, San Miguel de Rarís e
Monte-Cacheiras", e vistos o informe favorable do técnico director das obras, D. Gilberto
Rodríguez Rodríguez, de data 08.02.2007 e o informe favorable de Intervención de
22.02.2007, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 2.402,54 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación da fianza.
2.2. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. José M. Freire
López, en representación da empresa "Excavaciones Ovidio, S.l." con rexistro de entrada
número 610, de 31.01.2007, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada
polo importe de 1.749,86 Euros, para garantir as obras de "Acondicionamento do entorno do
Camiño Portugués en Rúa de Francos - Calo - Teo", e vistos o informe favorable da directora
das obras, Dª. Mercedes Rosón Varela, de data 05.02.2007 e o informe favorable de
Intervención de 21.02.2007, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituída por importe de 1.749,86 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación da fianza.
2.3. RECLAMACION PATRIMONIAL.- Dada conta do escrito asinado por Dª. María
Iglesias Mosquera, DNI: 44.811.086W, de data 18.12.06, con rexistro de entrada núm.
10.291, do 18.12.2006, no que en resumo presenta reclamación de responsabilidade
patrimonial da Administración Pública, por mor de accidente ocurrido o día 10.12.2006 na
estrada C.P. 0205, á altura do lugar de A Pedreira , na parroquia de Calo, por mor dun bache
na calzada, solicitando que se lle abonen os danos producidos no seu vehículo, por importe
de: 132,65 euros.
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Vistos o atestado da Garda Civil de Milladoiro, con número de dilixencias 773/2006, a factura
núm. T2206 1853, de 15..12.06, de M. Caeiro S.A. por importe de: 132,65 euros, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Desestimar a reclamación patrimonial presentada pola interesada, posto que a estrada na
que se produciu o accidente é a C.P. 0205, que é de titularidade provincial, correspondéndolle
á Excma. Deputación Provincial de A Coruña a responsabilidade patrimonial correspondente
ós danos producidos.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.4. RECLAMACION PATRIMONIAL.- Dada conta do escrito asinado por Dª. Natalia
Veiga Fernández, DNI: 33.290.717B, de data 08.11.06, con rexistro de entrada núm. 9.424,
do 08.11.2006, no que en resumo presenta reclamación de responsabilidade patrimonial da
Administración Pública, por mor de accidente ocurrido o día 31.10.2006 na estrada que
discorre entre o Milladoiro e Cacheiras, á altura do lugar de Solláns, na parroquia de Calo,
por mor dun bache na calzada, solicitando que se lle abonen os danos producidos no vehículo
que conducía, propiedade de súa nai, Dª Mª do Carme Fernández Ramos, por importe de:
244,76 euros.
Vistos o atestado da Garda Civil de Milladoiro, con número de dilixencias 658/2006, a factura
ref.: 475146, de 07.11.06, de Compostela Motor, S.A. por importe de: 244,76 euros, a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Desestimar a reclamación patrimonial presentada pola interesada, posto que a estrada na
que se produciu o accidente é de titularidade provincial, correspondéndolle á Excma.
Deputación Provincial de A Coruña a responsabilidade patrimonial correspondente ós danos
producidos.
2º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
2.5. Visto o escrito asinado por D. Manuel Moreira Gómez, con D.N.I. 35.238.059N, con
rexistro de entrada número 670 de 02.02.07, actuando en calidade de representante da
entidade "Manuel Moreira y otros, S.L.", no que en esencia expón que recibiu notificación da
taxa de recollida de lixo deste Concello correspondente a 2005 duns inmobles, situados no
lugar da Ramallosa, da parroquia de Lucí, que foron vendidos en 2003 e 2004, polo que di
que lle corresponde o pago de da taxa ós novos titulares de ditos inmobles, aportando relación
de propietarios. Expón asimesmo que en abril xa presentara reclamación ó respecto,
reiterándoa agora, toda vez que non lle foi contestada nese momento.
Visto o informe de Intervención, de data 07.02.07, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Notificar ó interesado que, no prazo de vinte días naturais, contados a partir da recepción
da comunicación deste acordo, deberá presentar documentación acreditativa dos cambios de
titularidade que alega.
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2.6. Visto o escrito asinado por D. Dositeo Rodríguez Gómez, con D.N.I. 76.398.325D, con
rexistro de entrada número 10.449 de 21.12.06, no que en esencia expón que recibiu
notificación da taxa de recollida de lixo deste Concello correspondente a 2005 dun inmoble,
situado no lugar de Cornide, da parroquia de Calo, que foi vendida o 27 de marzo de 2002,
polo que di que lle corresponde o pago de da taxa ó novo titular de dito inmoble.
Visto o informe de Intervención, de data 07.02.07, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Notificar ó interesado que, no prazo de vinte días naturais, contados a partir da recepción
da comunicación deste acordo, deberá presentar documentación acreditativa do cambio de
titularidade que alega.
2.7. Visto o escrito asinado por D. José Antonio Rama López, con D.N.I. 33.226.771M, con
rexistro de entrada número 746 de 06.02.07, no que en esencia expón que recibiu, por un erro
no padrón, a notificación da taxa de recollida de lixo deste Concello correspondente a 2005
dun inmoble do que non é titular, situado no lugar de Os Tilos, Rúa Loureiro U3A - 3ºB, que
pagou con recargo e xuros, polo que solicita a devolución dos ingresos indebidos.
Visto o informe de Intervención, de data 07.02.07, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Estimar a reclamación presentada polo interesado, devolvendo o expediente a Intervención
para que se proceda á devolución dos ingresos indebidos.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.8 Visto o escrito asinado por Dª Mª Elena Suárez Silva, en calidade de Presidenta do "Club
San Francisco Teo", de data 29.01.07, con rexistro de entrada no Concello número 608 de
30.01.07, no que en esencia expón que tendo solicitada licenza para obras menores, e séndolle
notificada a liquidación correspondente, solicita a exención da mesma, por considerar que é
unha cantidade excesiva para unha asociacion sen ánimo de lucro.
Visto o informe de Intervención, de data 05.02.07, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Desestimar a exención solicitada, posto que non a ordenanza fiscal reguladora do ICIO nin
a ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas urbanísticas regulan nos seus artigos este
suposto de exención.
2º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3º) APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DO
CONCELLO.
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Dada conta do expediente para a contratación das obras do Concello cuxos proxectos foron
aprobados polo Pleno do Concello en sesións de datas 28 de novembro de 2006 e 30 de
xaneiro de 2007, de seguido relacionados:
1) Abastecemento en Cepeda (Oza) e saneamento en Cepeda e Lampai (Lampai), cun
presuposto de execución por contrata de: 39.327,33 euros, ive incluido.
2) Abastecemento e saneamento en Agoso, cun presuposto de execución por contrata de:
119.381,69 euros, ive incluido.
3) Abastecemento e saneamento en Texexe núcleo (Calo), cun presuposto de execución por
contrata de:106.119,28 euros, ive incluido.
4) Abastecemento e saneamento zona parque parque infantil de Texexe (Calo) e saneamento
en Río Tinto-Pedreira (Calo), cun presuposto de execución por contrata de:50.537,35 euros,
ive incluido.
5) Saneamento en Fornelos (Rarís), cun presuposto de execución por contrata de: 68.214,60
euros, ive incluido.
6) Abastecemento e saneamento en Noceda (Teo), cun presuposto de execución por contrata
de: 54.805,62 euros, ive incluido.
7) Abastecemento e saneamento en Tarrío e saneamento e depuración en Lamas, cun
presuposto de execución por contrata de: 59.651,14 euros, ive incluido.
8) Abastecemento e saneamento en Penelas (Cacheiras), cun presuposto de execución por
contrata de: 51.398,46 euros, ive incluido.
9) Saneamento de escola unitaria a campo de fútbol (Cacheiras), cun presuposto de execución
por contrata de: 38.891,85 euros, ive incluido.
10) Saneamento de Sixto a Iglesia de Cacheiras (Cacheiras), cun presuposto de execución por
contrata de: 27.820,98 euros, ive incluido.
11) Construción de aceras nos Tilos, cun presuposto de execución por contrata de: 22.113,38
euros, ive incluido.
12) Reparación de aceras nos Tilos, cun presuposto de execución por contrata de: 58.511,04
euros, ive incluido.
13) Abastecemento e saneamento en Cerdeira (Vilariño) e Olveira (Reis), cun presuposto de
execución por contrata de: 131.495,59 euros, ive incluido.
14) Depuración en Insua (Luou), cun presuposto de execución por contrata de: 22.258,45
euros, ive incluido.
15) Abastecemento en Fontenlo (Teo), cun presuposto de execución por contrata de:
13.473,24 euros, ive incluido, tramitado en virtude de resolución da Alcaldía do 21 de
febreiro de 2007, vistos os informes de Secretaría e Intervención, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación das seguintes
obras:
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1) Abastecemento en Cepeda (Oza) e saneamento en Cepeda e Lampai (Lampai), cun
presuposto de execución por contrata de: 39.327,33 euros, ive incluido.
4) Abastecemento e saneamento zona parque parque infantil de Texexe (Calo) e saneamento
en Río Tinto-Pedreira (Calo), cun presuposto de execución por contrata de:50.537,35 euros,
ive incluido.
6) Abastecemento e saneamento en Noceda (Teo), cun presuposto de execución por contrata
de: 54.805,62 euros, ive incluido.
7) Abastecemento e saneamento en Tarrío e saneamento e depuración en Lamas, cun
presuposto de execución por contrata de: 59.651,14 euros, ive incluido.
8) Abastecemento e saneamento en Penelas (Cacheiras), cun presuposto de execución por
contrata de: 51.398,46 euros, ive incluido.
9) Saneamento de escola unitaria a campo de fútbol (Cacheiras), cun presuposto de execución
por contrata de: 38.891,85 euros, ive incluido.
10) Saneamento de Sixto a Iglesia de Cacheiras (Cacheiras), cun presuposto de execución por
contrata de: 27.820,98 euros, ive incluido.
11) Construción de aceras nos Tilos, cun presuposto de execución por contrata de: 22.113,38
euros, ive incluido.
12) Reparación de aceras nos Tilos, cun presuposto de execución por contrata de: 58.511,04
euros, ive incluido.
14) Depuración en Insua (Luou), cun presuposto de execución por contrata de: 22.258,45
euros, ive incluido.
15) Abastecemento en Fontenlo (Teo), cun presuposto de execución por contrata de:
13.473,24 euros, ive incluido, polo sistema de procedemento negociado por mor da contía,
consonte co disposto no art.141. g. do RDL 2/2000, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de contratos das administracións públicas e no art. 88.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, realizando a licitación mediante a consulta polo menos
a tres empresas capacitadas por parte da Alcaldía, e realizando a contratación das seguintes
obras:
2) Abastecemento e saneamento en Agoso, cun presuposto de execución por contrata de:
119.381,69 euros, ive incluido.
3) Abastecemento e saneamento en Texexe núcleo (Calo), cun presuposto de execución por
contrata de:106.119,28 euros, ive incluido.
5) Saneamento en Fornelos (Rarís), cun presuposto de execución por contrata de: 68.214,60
euros, ive incluido.
13) Abastecemento e saneamento en Cerdeira (Vilariño) e Olveira (Reis), cun presuposto de
execución por contrata de: 131.495,59 euros, ive incluido, por subasta con procedemento
aberto e tramitación urxente por mor da necesidade de acelerar a adxudicación por razóns de
interese público para satisfacer as necesidades dos veciños.
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2º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas polo sistema de procedemento negociado
obrantes no expediente, xunto co cadro de características de cada unha das obras, sinalando
que non actuará a Mesa de Contratación por ser nos procedementos negociados potestativa a
súa intervención.
3º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas polo sistema de subasta con procedemento
aberto e tramitación urxente obrantes no expediente, xunto co cadro de características de cada
unha das obras, designando á Mesa de Contratación que terá a seguinte composición consonte
co disposto na Disposición Adicional 9ª do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas.
Presidente: O Alcalde ou Concelleiro en quen delegue.
Vocais:
-. O Secretario do Concello.
-. A Interventora do Concello.
-. O Concelleiro Delegado de Urbanismo.
-. O Arquitecto Municipal.
-. O Adxunto á Secretaría.
Secretario: D. Jesús Naveira Vázquez, funcionario do Concello.
4º) Autorizar os gastos con cargo ás partidas do presuposto do Concello de 2007
seguidamente relacionadas:
1) Abastecemento en Cepeda (Oza) e saneamento en Cepeda e Lampai (Lampai),
partida:441.61102.
2) Abastecemento e saneamento en Agoso, partida::441.61102.
3) Abastecemento e saneamento en Texexe núcleo (Calo), partida::441.61102.
4) Abastecemento e saneamento zona parque parque infantil de Texexe (Calo) e saneamento
en Río Tinto-Pedreira (Calo), partida::441.61102.
5) Saneamento en Fornelos (Rarís), partida::441.61102.
6) Abastecemento e saneamento en Noceda (Teo), partida::441.61102.
7) Abastecemento e saneamento en Tarrío e saneamento e depuración en Lamas,
partida::441.61102.
8) Abastecemento e saneamento en Penelas (Cacheiras), partida::441.61102.
9) Saneamento de escola unitaria a campo de fútbol (Cacheiras), partida::441.61102.
10) Saneamento de Sixto a Iglesia de Cacheiras (Cacheiras), partida: :441.61102.
11) Construción de aceras nos Tilos, partida:511.61100.
12) Reparación de aceras nos Tilos, partida:511.61100.
13) Abastecemento e saneamento en Cerdeira (Vilariño) e Olveira (Reis), partida :441.61102.
14) Depuración en Insua (Luou), partida::441.61102.
15) Abastecemento en Fontenlo (Teo), partida::441.61102.
5º) Facultar ó Sr. Alcalde para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación dos contratos.
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4º) APROBACION DE RECEPCION DE OBRAS.
Este punto queda sobre a mesa para unha posterior Xunta de Goberno Local.
5º) APROBACION DE PRESUPOSTOS E CONTRATACIÓN POLO SISTEMA DE
CONTRATO MENOR.
Vistas as memorias valoradas e presupostos que se atopan sobre a mesa, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar as seguintes memorias valoradas e presupostos:
1-. Obra: Execución dun tramo de saneamento de augas residuais, en Seoane - Recesende, de
data 23 de febreiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun
presuposto de execución por contrata de: 11.951,71 euros, ive incluido.
2-. Obra: Pavimentación dun parque público con formigón pulido. Limpeza e recheo con area
dunha área de xogos infantís. Instalación dunha barandilla de protección e das porterías de
fútbol sala en Vilar de Arriba - Calo, de data 9 de febreiro de 2007, asinado polo técnico
municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 12.839,84
euros, ive incluido.
3-. Obra: Execución dun tramo da beirarrúa, cas correspondentes canalizacións das
instalacións da rede de saneamento, telecomunicacións, abastecemento de enerxía eléctrica e
alumeado público en Vilar de Calo - Calo, de data 21 de febreiro de 2007, asinado polo
técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:
29.988,52 euros, ive incluido.
4-. Obra: Execución dun muro de contención en formigón armado, cun peche superior en
bloques de formigón e malla de alambre plastificado, en Pontevea - Reis, de data 30 de
xaneiro de.2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de
execución por contrata de: 18.786,62 euros, ive incluido.
5-. Obra: Pavimentación e reparación do firme da estrada. Saneamento de augas pluviais en
Beitureira - Lampai, de data 31 de xaneiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier
Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 9.600,50 euros, ive incluido.
6-. Obra: Reparación do firme da rúa. Pavimentación de novos tramos de pistas de terra.
Executar e completar a rede de saneamento de augas pluviais en Feros - Cacheiras, de data 31
de xaneiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun
presuposto de execución por contrata de: 17.552,54 euros, ive incluido.
7-. Obra: Preparación e pavimentación asfáltica dun tramo de pista, con limpeza e formación
de cunetas en Outeiro - Oza, de data 22 de febreiro de 2007, asinado polo técnico municipal
L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 10.836,27 euros, ive
incluido.
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8-. Obra: Pavimentación dunha estrada local, en Tribaldes - Bamonde, de data 22 de febreiro
de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de
execución por contrata de: 5.758,19 euros, ive incluido.
9.- Obra: Derrube dunha vivenda en ruinas e excavación da finca ata rasante da estrada, con
posterior pavimentación, na Urbanización Os Tilos, de data 22 de febreiro de 2007, asinado
polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata
de: 29.915,50 euros, ive incluido.
10.- Obra: Pasos elevados de peóns sobre a estrada, na travesía de Pontevea a Carcacía, de
data 22 de febreiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun
presuposto de execución por contrata de: 3.638,94 euros, ive incluido.
11.- Obra: Canalización das augas pluviais e reposición do pavimento da estrada, en Cepeda Oza, de data 22 de febreiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 3.522,72 euros, ive incluido.
12.- Obra: Instalación de xogos infantís, compostos por un tobogán, un bambam e un balacín
de muelle, no Campo de Fútbol de Reis, de data 22 de febreiro de 2007, asinado polo técnico
municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 6.960,00
euros, ive incluido.
13.- Obra: Instalación de xogos infantís, compostos dun castillete con tobogán, un bambam e
dous balacíns con muelles, na Escola de Ameneiro - Calo, de data 22 de febreiro de 2007,
asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por
contrata de: 10.440,00 euros, ive incluido.
14.- Obra: Ampliación da rede de saneamento de augas residuais cun tramo de 384 metros, en
Catro Camiños - Cacheiras, de data 22 de febreiro de 2007, asinado polo técnico municipal L.
Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 20.874,34 euros, ive
incluido.
15.- Obra: Actuación nos vestiarios do Campo de Fútbol de Recesende, en Recesende, de data
22 de febreiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun
presuposto de execución por contrata de: 5.454,78 euros, ive incluido.
16.- Obra: Construcción da cuberta dunha fonte pública, en Tarrío - Recesende, de data 22 de
febreiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de
execución por contrata de: 10.440,00 euros, ive incluido.
17.- Obra: Obras de mellora da accesibilidade dos peóns mediante a construcción de varios
treitos de escaleiras, no entorno da Igrexa Parroquial de S. Francisco de Asís dos Tilos, de
data 22 de febreiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun
presuposto de execución por contrata de: 29.959,88 euros, ive incluido.
18.- Obra: Construcción da cuberta dunha fonte pública, en Cacheiras, de data 22 de febreiro
de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de
execución por contrata de: 12.760,00 euros, ive incluido.
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19.- Obra: Estatua da Leiteira, segundo presuposto presentado por D. Camilo Rodríguez
Vidal, por importe de 23.000,00 euros, ive incluido.
2º) Contratar as obras polo sistema de contrato menor de obras ó abeiro do disposto nos
artigos 56 e 121 do RDL 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de contratos das administracións públicas, facultando á Alcaldía para tódolos trámites
sucesivos e necesarios para a execución e xestión deste acordo. En todo caso os contratos non
poderán ter unha duración superior a un ano, nin ser obxecto de prórroga, nin de revisión de
prezos.
6º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:
6.1. A Dª. AURORA MOSQUERA LAREO, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada en Socastro, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto
D. Juan Manuel Pintos Martínez.
Expediente núm: 7.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
Colexio Oficial de Arquitectos con data 20 de setembro de 2006.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Os propietarios teñen a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos necesarios para
a apertura ou regularización do viario preciso e executar, o seu cargo, a conexión cos servizos
existentes no núcleo, segundo o artigo 29.1 e 172 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004.
Presentará documento de cesión dos terreos fora da aliñación oficial e compromiso de
conexión coas infraestructuras xerais cando existan.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
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conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de
novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de
obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT2 – SOLO DE EXPANSIÓN DE
NÚCLEO RURAL N2.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: JUAN MANUEL PINTOS MARTÍNEZ.
-Arquitecto técnico director: --.
-Edificabilidade: 0,24 m2/m2 (P. Bruta).
-Altura máxima: B+1+BC, 7,00 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 5,8% (P. Neta). Recuamento á aliñación: 13,50
m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: 4 m. Pendente máxima de cuberta: 30%. Altura do
cumio: 3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 240.000,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 4.800,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 313,13 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 5.233,13 €.
6.2. A D. ANDRES SOTO VARELA e Dª. INÉS SÁNCHEZ SELLERO, licenza para
construción dunha vivenda unifamiliar illada en Vilachaiño "Veiga de Arriba", parroquia de
Teo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Amancio Losada Vicente.
Expediente núm: 8.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e modificación do mesmo visada no Colexio
Oficial de Arquitectos con data 25 de xaneiro de 2007.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Os propietarios teñen a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos necesarios para
a apertura ou regularización do viario preciso e executar, o seu cargo, a conexión cos servizos
existentes no núcleo, segundo o artigo 29.1 e 172 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004.
Presentará documento de compromiso de conexión coas infraestructuras xerais cando existan.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de
novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de
obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2 – SOLO DE EXPANSIÓN DE
NÚCLEO RURAL N2.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR ILLADA.
-Arquitecto director das obras: AMANCIO LOSADA VICENTE.
-Arquitecto técnico director: LUIS JAIME SOLLA FONTAN.
-Edificabilidade: 0,23 m2/m2 (P. Neta).
-Altura máxima: B+1+BC, 5,50 m.
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-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 11,20% (P. Neta). Recuamento á aliñación: >8
m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 30%. Altura
do cumio: 3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 159.382,15 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3.187,64 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 564,90 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 3.872,54 €.
6.3. A D. GONZALO FERNÁNDEZ DE MIRANDA, licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar illada en Urbanización Os Verxeles, parcela 50, parroquia de Oza,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Jesús Alvarez Florez, D. Rufo Fernández
Rodríguez e JL Dorrego Tain.
Expediente núm: 9.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e modificación do mesmo visada no Colexio
Oficial de Arquitectos con data 8 de xaneiro de 2007.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de
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novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de
obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO URBANIZABLE ZONA Z1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR ILLADA.
-Arquitecto director das obras: JESÚS ALVAREZ FLOREZ, ROFO FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ E JL DORREGO TAIN.
-Arquitecto técnico director: MIGUEL ANGEL LÓPEZ CALVIÑO.
-Edificabilidade: 0,31 m2/m2 .
-Altura máxima: B+1, 5,64 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20%. Recuamento á aliñación: 8 m. do eixo da
vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 30%. Altura do cumio: 3,60
m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 96.768,99 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.935,38 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 181,28 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.236,66 €.
6.4. A D. GONZALO FERNÁNDEZ DE MIRANDA, licenza para construción dunha
vivenda unifamiliar illada en Urbanización Os Verxeles, parcela 51, parroquia de Oza,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Jesús Alvarez Florez, D. Rufo Fernández
Rodríguez e JL Dorrego Tain.
Expediente núm: 10.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e modificación do mesmo visada no Colexio
Oficial de Arquitectos con data 8 de xaneiro de 2007.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de
novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de
obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO URBANIZABLE ZONA Z1.
-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR ILLADA.
-Arquitecto director das obras: JESÚS ALVAREZ FLOREZ, ROFO FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ E JL DORREGO TAIN.
-Arquitecto técnico director: MIGUEL ANGEL LÓPEZ CALVIÑO.
-Edificabilidade: 0,31 m2/m2.
-Altura máxima: B+1, 5,64 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 20%. Recuamento á aliñación: 8 m. do eixo da
vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 30%. Altura do cumio: 3,60
m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 96.768,99 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.935,38 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 181,28 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.236,66 €.
6.5. A Dª. MARÍA TERESA PEREIRAS MALLOU, licenza para ampliación dunha vivenda
unifamiliar illada en Pite, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Arturo Rodríguez Vilanova.
Expediente núm: 11.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
Colexio Oficial de Arquitectos con data 11 de agosto de 2006.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará nomeamento de director da execución da obra.
-Os propietarios teñen a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos necesarios para
a apertura ou regularización do viario preciso e executar, o seu cargo, a conexión cos servizos
existentes no núcleo, segundo o artigo 29.1 e 172 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004.
Presentará documento de cesión dos terreos fora da aliñación oficial e compromiso de
conexión coas infraestructuras xerais cando existan.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de
novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de
obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2 – SOLO DE EXPANSIÓN DE
NÚCLEO RURAL N2.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: ARTURO RODRÍGUEZ VILANOVA.
-Arquitecto técnico director: --.
-Edificabilidade: 0,06 m2/m2 (P. Bruta).
-Altura máxima: B+BC, 3,55 m.
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-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 5,8% (P. Neta). Recuamento á aliñación: 8 m.
do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 30%. Altura do
cumio: 3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 7.750,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 155,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 215,00 €.
6.6. A D. ARTURO BEIROA PAMPÍN, licenza para a reforma parcial dunha vivenda
unifamiliar situada en Solláns, nº 18, parroquia de Calo, consistente en nivelación de forxados
na parte superior e acondicionamento interior, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Francisco Javier Fernández Echeverría e outro.
Expediente núm: 12.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-Terá resoltos os servizos urbanísticos que indica no artigo 29.1g) e 172.2 da Lei 9/2002.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial aplicable.
-Respetará as condicións de retranqueos con respeto a lindeiros e vías públicas.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de
novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de
obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: NÚCLEO TRADICIONAL NT-G2.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.

19 / 44

-Arquitecto director das obras: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ ECHEVERRÍA E
OUTRO.
-Arquitecto técnico director: ENRIQUE PEROL RAMA.
-Edificabilidade: EXISTENTE.
-Altura máxima: 4,64 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: EXISTENTE. Recuamento á aliñación:
EXISTENTE. Recuamento a lindeiros: EXISTENTE. Pendente máxima de cuberta:
CUMPRE.
-Presuposto: 33.385,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 667,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 727,70 €.
6.7. A D. JOSÉ A. FERREIRA LENCE, licenza para construción dun galpón para usos
agrícolas de 25 m2 na finca situada en Cornide, segundo plano que xunta coa solicitude,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 13.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-A tipoloxía, volume e materiais empregados serán congruentes co entorno rural, empregando
pedra ou outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que
menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que
favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A construción cumprirá as condicións xenéricas do artigo 42 e 44 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
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6.8. D. JUAN CARLOS PÉREZ IGLESIAS, licenza para construción dun galpón de 30 m2
na finca situada en Igrexa, parroquia de Reis.
Expediente núm: 14.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da via pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80º.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos exteriores e
cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que fovorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A edificación auxiliar non se permite en fachada, podendo situarse adosada á principal e/ou
aos lindes laterais, sen prexuizo de terceiros e preferentemente formando patio, e non ocupará
máis do 10% da parcela susceptible de edificación.
-Dará cumprimento da normativa sectorial vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 85,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 145,06 euros.
6.9. D. ERNESTO RODRÍGUEZ POUSA, licenza para construción dun cerre de 80 metros e
unha caseta para ferramenta de 25 m2 na finca nº 211, segundo plano que xunta coa solicitude
presentada, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 15.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
- O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros o eixe da pista pública entre lindeiros.
Situarase base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo rústico, soamente se permitiran cerramentos vexetais ou con postes e
arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha altura máxima de 1,80 metros.
-O galpón deberá cumpri-las condicions do PXOM aprobado inicialmente o 7 de decembro do
2005, que son:
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Edificacións auxiliares
As edificacións auxiliares agrícolas toleraranse computando edificabilidade:
a) Hórreos e adegas ata un máximo de 15,0 m2 e cunha altura máxima de 3,5 m.
b) Alpendres abertos polo menos nun 50% do seu perímetro.
c) Almacéns, silos e demais edificacións adxectivas destinadas a usos agrarios.
d) Garaxes.
e) Aseos e servizos hixiénicos adosados ao corpo principal de edificacións exitentes cando se
reformen estas e non poidan situarse na planta da edificación principal. As edificacións
auxiliares non se permitirán en fachada, podendo situarse adosadas á edificación principal
e/ou aos lindes laterais, sen prexuízo de terceiros e preferentemente formando patio. O
conxunto de edificacións auxiliares non sobrepasará a ocupación do 10% da parcela
susceptible de edificación.
O galpón axustarase as seguintes condicións das NNSS e PXOM:
- Retranqueo mínimo 5 m a lindeiros e a 8 metros da vía pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pedente máxima da cuberta 80%
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. A construcións deberá presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Dará cumprimento da normativa sectorial vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 120,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 180,66 euros.
6.10. D. RAFAEL CABO BERNÁRDEZ, licenza para construción dun cerre de 210 metros e
unha caseta para usos agrícolas de 25 m2 na finca nº 262, segundo plano que xunta coa
solicitude presentada, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 16.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
- O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros o eixe da pista pública entre lindeiros.
Situarase base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
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-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo rústico, soamente se permitiran cerramentos vexetais ou con postes e
arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha altura máxima de 1,80 metros.
-O galpón deberá cumpri-las condicions do PXOM aprobado inicialmente o 7 de decembro do
2005, que son:
Edificacións auxiliares
As edificacións auxiliares agrícolas toleraranse computando edificabilidade:
a) Hórreos e adegas ata un máximo de 15,0 m2 e cunha altura máxima de 3,5 m.
b) Alpendres abertos polo menos nun 50% do seu perímetro.
c) Almacéns, silos e demais edificacións adxectivas destinadas a usos agrarios.
d) Garaxes.
e) Aseos e servizos hixiénicos adosados ao corpo principal de edificacións exitentes cando se
reformen estas e non poidan situarse na planta da edificación principal. As edificacións
auxiliares non se permitirán en fachada, podendo situarse adosadas á edificación principal
e/ou aos lindes laterais, sen prexuízo de terceiros e preferentemente formando patio. O
conxunto de edificacións auxiliares non sobrepasará a ocupación do 10% da parcela
susceptible de edificación.
O galpón axustarase as seguintes condicións das NNSS e PXOM:
- Retranqueo mínimo 5 m a lindeiros e a 8 metros da vía pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pedente máxima da cuberta 80%
-Será obrigatorio empregar tella do pais, segundo o artigo 104.c) da mencionada lei, para
harmonizar coa paisaxe. A construcións deberá presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-Dará cumprimento da normativa sectorial vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 201,54 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 261,54 euros.
6.11. A D. ANTONIO LÓPEZ IGLESIAS, licenza para construción dun cerre de 120 metros,
na finca situada na parte posterior da casa nº 636, en Raris.
Expediente núm: 17.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase como mínimo a 4 metros do eixe da pista pública existente na parte
posterior da casa.
-A base do cerre situarase na mesma cota que o pavimento actual da pista pública,
desprazando a cuneta ata o borde do peche.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 €.
6.12. A Dª. DOLORES SALGADO CAJARAVILLE, licenza para construción dun cerre de
110 metros, na finca nº 231 de Pazos, parroquia de Reis.
Expediente núm: 18.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase respectando a aliñación que figura no PXOM, de 4 metros o eixe da pista de
acceso o núcleo e de 6 metros o eixe da pista xeral, formando chafrán na esquina do cerre
segundo plano de aliñacións que se acompaña.
-A base do cerre situarase na mesma cota que o pavimento actual da pista pública,
desprazando a cuneta ata o borde do peche.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 68,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,44 €.
6.13. A D. ANDRÉS SOTO VARELA, licenza para construción dun cerre de 134 metros, en
Vilachaiño, parroquia de Teo.
Expediente núm: 19.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación oficial que se sinala no plano adxunto.
-A base do cerre situarase na mesma cota que o pavimento actual da pista pública,
desprazando a cuneta ata o borde do peche.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 83,37 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 143,37 €.
6.14. A D. JESÚS FERREIRO FRAGA, licenza para construción dun cerre de 67,90 metros,
en Montes "Casais", sobre as fincas 319 e 320 do plano de concentración parcelaria da
parroquia de Calo.
Expediente núm: 20.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-O cerre situarase respectando os retranqueos mínimos a vías públicas, situando a base do
cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública e a distancia mínima de 5 metros o eixe
da via e desprazarase a cuneta ata o borde do peche.
-Contará coa autorización previa dos organismos das normativas sectoriais correspondentes.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 42,25 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 102,25 €.
6.15. A D. MANUEL VIDEIRA CORREA, licenza para construción dun cerre de 12 metros e
rampa de acceso a finca nº 21401.0 que figura no plano que xunta a solicitude, en Cesar,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 21.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase no límite da finca.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-A rampa de acceso manterá a mesma cota que o pavimento actual da pista e instalarase unha
tubería de 40 centímetros de diámetro para dar paso as augas da cuneta situándoa a máxima
distancia do eixe do camiño. Aliñación oficial está situada a unha distancia de 6 metros dende
o eixe da pista.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 9,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 69,42 €.
6.16. A Dª. MARÍA INMACULADA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, licenza para construción
dun cerre de 65 metros, entre lindeiros, segundo plano que xunta coa solicitude, en Castres,
parroquia de Oza.
Expediente núm: 22.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase entre lindeiros, respectando o primeiro poste a aliñación oficial do plan
xeral aprobado inicialmente, separando o cerre a distancia que indica o plano que se xunta.
-Situarase a base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 40,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 100,44 €.
6.17. A D. JOSÉ TARRIO RAÍCES, licenza para construción dun cerre de 252,42 metros,
segundo plano que xunta coa solicitude, en Socastro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 23.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros o eixe da pista pública.
-Situarase a base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
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-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Contará coa autorización previa dos organismos da normativa sectorial aplicable.
-Contará coa autorización de Augas de Galicia.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 157,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 215,06 €.
6.18. A D. SALVADOR GARCÍA IGLESIAS, licenza para construción dun cerre de 60
metros, entre lindeiros, na finca nº 425, situada en Mallos, parroquia de Teo.
Expediente núm: 24.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase entre lindeiros.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 37,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 97,33 €.
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6.19. A D. PABLO EMILIO ESTÉVEZ TOBIO, licenza para construción dun cerre de 73,84
metros, segundo plano que xunta coa solicitude, na finca nº 1, 2, e 3 de Vilar de Calo,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 25.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación oficial que figura no plan xeral aprobado inicialmente, segundo
plano que se xunta.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 73,84 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 133,84 €.
6.20. A D. SANTIAGO MAHÍA PRIETO, licenza para obras de retellado da vivenda de 60
m2 e cerre con postes e alambre de 50 metros lineais entre lindeiros na finca situada en
Francos, segundo plano que se xunta coa solicitude, parroquia de Calo.
Expediente núm: 26.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. "A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo".
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-Para o cerre utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con edificación, sendo a banda
opaca de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 68,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,44 €.
6.21. A D. JESÚS MIRAMONTES CELA, licenza para obras de retellado da vivenda de 142
m2 e cerre entre lindeiros de 46 metros lineais entre as fincas 2584 e 2588 en Vilar de Calo,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 27.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. "A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo".
-Para o cerre utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con edificación, sendo a banda
opaca de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 116,97 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 176,97 €.
6.22. A D. JOSÉ PORTO CALVO, licenza para obras de retellado da vivenda de 70 m2
situada en Olveira, parroquia de Reis.
Expediente núm: 28.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. "A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo".
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 43,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 103,55 €.
6.23. A D. ANTONIO LÓPEZ IGLESIAS, licenza para obras de retellado da vivenda de 120
m2 situada en Outeiro, parroquia de Reis.
Expediente núm: 29.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
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-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. "A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo".
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 €.
6.24. A D. JOSÉ EMILIO PILLADO MONTERO, licenza para obras de retellado da vivenda
de 140 m2 situada en Pedra, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 30.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. "A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo".
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 87,11 €.
32 / 44

-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 147,11 €.
6.25. A D. JULIO RODRÍGUEZ BUSTELO, licenza para obras de retellado da vivenda de
120 m2 e limpeza e cintado de paredes de pedra, situada en A Grela, nº 16, parroquia de
Lampai.
Expediente núm: 31.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Contará coa autorización previa da normativa sectorial aplicable.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. "A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo".
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 110,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 170,00 €.
6.26. A D. CARLOS BOISA CASTELAO, licenza para obras de retellado da cuberta de
45,50 m2, cambiar azulexado, pintar, substitución de sanitarios, portas e ventás na casa nº 58
de Fixó, parroquia de Calo.
Expediente núm: 32.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Contará coa autorización previa da normativa sectorial aplicable.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
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terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. "A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo".
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 175,92 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 235,92 €.
6.27. A Dª. DOLORES AUDE DIZ, licenza para obras de retellado da vivenda de 110 m2,
situada en Pite, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 33.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. "A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo".
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 68,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,44 €.
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6.28. A D. ALFONSO CALO RAMA, licenza para obras de retellado de dous cubertos da
casa de 60 m2 cadanseo en Mazas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 34.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Contará coa autorización previa da normativa sectorial aplicable.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. "A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo".
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
6.29. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para canalización en baixa tensión,
para dar servizo a unha vivenda unifamiliar en Vilar do Medio, parroquia de Calo, segundo
proxecto que se xunta (SDG 218306050152).
Expediente núm: 35.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Deberá repoñe-lo pavimento en perfectas condicións aportando aval que garanta a reposición
das obras por importe de 150 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 22,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,24 €.
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6.30. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para canalización por beirarrúa en
Osebe, para dar servizo a sala de automatismos da estación de Osebe, parroquia de Calo,
segundo proxecto que se xunta (SDG 218306100039).
Expediente núm: 36.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dar cumprimento do artigo 196.5 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural, sobre autorizacións previas doutros organismos.
-Contará coa autorización previa de Fomento.
-Deberá repoñe-lo pavimento en perfectas condicións aportando aval que garanta a reposición
das obras por importe de 3000 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 48,71 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 108,71 €.
6.31. A D. LUIS BOTANA SEOANE, licenza para segregación da finca nº 917 resultante da
agrupación doutras anteriores, sita en Seoane, parroquia de Recesende, segundo proxecto
redactado polo técnico D. Juan Carlos Fernández Boquete.
Expediente núm: 37.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
- A segregación realizarase de acordo co proxecto presentado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.
6.32. A D. EUGENIO RODRÍGUEZ PULIÁN, licenza para agrupación e segregación de
fincas para regularizar lindeiros, sen modificar a superficie individual dos propietarios, en
Ribas, parroquia de Oza, segundo plano topográfico asinado por Rigarpa S.L.
Expediente núm: 38.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
- A agrupación e segregación realizarase de acordo co proxecto presentado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
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Total: 120 euros.
6.33. A PROMOCIONES VAL DO CASAL S.L., licenza para segregación da finca nº 158 do
plano de concentración parcelaria da parroquia de Cacheiras, en Penelas, segundo proxecto
redactado polo técnico D. Santiago Rodríguez Alcalá.
Expediente núm: 39.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 240,00 €.
Total: 240 euros.
6.34. A Dª. OTILIA CAJARAVILE SÁNCHEZ, licenza para segregación da finca nº 110 de
Vilachaiño, parroquia de Teo, resultante de división anterior, segundo proxecto redactado
polo técnico D. Santiago Alonso Barral.
Expediente núm: 40.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.
6.35. A INSTALACIONES REGUEIRO S.L., licenza para acondicionamento dun local
destinado a oficina e exposición de instalacións, en Cacheiras, Edificio Dolmen, bloque 2,
portal 6, local 11, baixo, segundo proxecto técnico redactado por Enrique Perol Rama.
Expediente núm: 41.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado, debendo adaptar o acceso de xeito que entre a
aliñación oficial e a porta deberá poder inscribirse un círculo de diámetro 1,20 metros, fora do
barrido da porta.
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible, sobre contaminación acústica, expulsión de aire sobre a vía
pública, eliminación de residuos e cumprimento das autorizacións sectoriais pertinentes para o
expediente núm. MA962A 2006/001226-1, de data 23.01.2007.
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-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 771,99 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 831,99 €.
6.36. A Dª. PURIFICACIÓN ARCA FERNÁNDEZ, en calidade de directora do COLEXIO
PÚBLICO DE RAMALLOSA, licenza para instalación dun depósito de G.L.P. de 2450 litros
(aéreo), para alimentar a cociña do colexio, en Ramallosa, parroquia de Lucí, segundo
proxecto técnico redactado por D. Salvador Alba Fernández.
Expediente núm: 42.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible de data 31.01.2007, expediente núm. MA962A 2007/000130-1.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 44,45 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 104,45 €.
6.37. A Dª. VERÓNICA LÓPEZ RODRÍGUEZ, licenza para acondicionamento dun local
destinado a academia de ensino, en Ramallosa, Urbanización Teo 2000, bloque A, portal A,
baixo, parroquia de Lucí, segundo proxecto técnico redactado por D. Francisco de Paula
Sogel Fernández.
Expediente núm: 43.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Contará coas autorizacións previas da normativa sectorial.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible, sobre contaminación acústica, residuos, accesibilidade e
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cumprimento das normatívas sectoriais pertinentes para o expediente núm. MA962A
2006/001225-1, de data 23.01.2007.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 75,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 135,88 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
6.38.1.- Escrito asinado por D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de VIVIENDAS
TEO S.L., de data 29.01.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 594, no que solicita
licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 21 de febreiro de 2007, condicionado á
colocación dun extintor en cada un dos garaxes individuais de eficacia 21A-113B, e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. Luis Fraga López, en
representación de VIVIENDAS TEO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para
a edificación destinada a edificio de dezasete vivendas en Montouto, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 67/03, de data 13.05.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 1.020,00 €.
6.38.2.- Escrito asinado por D. JESÚS MAÑÁ PENA, en representación de MAÑÁ S.L., de
data 26.01.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 558, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 21 de febreiro de 2007, condicionado á
colocación dun extintor en cada un dos garaxes individuais de eficacia 21A-113B e
colocación de ventilación no baño situado no sótano, e demais documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda conceder a D. Jesús Maña Pena, en representación de MAÑÁ S.L., a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a seis vivendas, que
forman parte da licenza de once vivendas, situadas en Montouto, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 250/01, de data 29.11.2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 540,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CAMBIO DE TITULARIDADE.
6.39.1- Dada conta do escrito asinado por D. Antonio Fernández Pintos, NIF: 33.253.089-B,
con rexistro de entrada no Concello núm. 891, do 12.02.2007, no que se solicita o cambio de
titularidade da licenza urbanística concedida pola Xunta de Goberno Local, en sesión do
23.05.2005, expediente 156/05, pasando a nome da sociedade CONSTRUCCIONES
REDULLO, S.L. para construción de sete vivendas unifamiliares no lugar de Galanas
"Redullo", parroquia de Calo; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
6.39.2- Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Rodríguez Buela, NIF: 33.208.782-W,
con rexistro de entrada no Concello núm. 1118, do 23.02.2007, no que se solicita o cambio de
titularidade da licenza urbanística concedida pola Xunta de Goberno Local, en sesión do
4.04.2005, expediente 107/05, pasando a nome de D. ELEAZAR MIGUEL FRANCISCO
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, para construción dunha vivenda unifamiliar na parcela nº 2, da
finca segregada nº 587, en Nespereira, parroquia de Luou; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade de dita licenza urbanística, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro
7º) LICENZAS DE APERTURA.
7.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por INSTALACIONES REGUEIRO S.L., con
CIF/NIF: B-15.764.426 (expte. 4/06), para licenza de apertura/instalación dunha OFICINA
DE EXPOSICIÓN DE INSTALACIÓNS DE ELECTRICIDADE, FONTANERÍA,
CALEFACIÓN, ETC., en Cacheiras, Edificio Dolmen, bloque 2, portal 6, local 11, baixo, e
dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 23.01.2007, calificando dita actividade como
molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
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1º) Conceder a INSTALACIONES REGUEIRO S.L., a licenza provisional para instalación
dunha OFICINA DE EXPOSICIÓN DE INSTALACIÓNS DE ELECTRICIDADE,
FONTANERÍA, CALEFACIÓN ETC., condicionada a súa instalación ó cumprimento dos
seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 23.01.2007 (expediente núm. MA962A
2006/001226-1):
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.A expulsión ó exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os viandantes
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a
recollida selectiva de lixo.
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais
pertinentes; non poidendo comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a
licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición
certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade
das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
7.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. PURIFICACIÓN ARCA FERNÁNDEZ,
en calidade de directora do COLEXIO PÚBLICO DE RAMALLOSA, con CIF/NIF:
33.148.525-M (expte. 5/06), para licenza de apertura/instalación dun DEPÓSITO DE GAS
PROPANO de 2.450 litros (aereo), para alimentar a cociña do colexio, en Ramallosa,
parroquia de Lucí, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 31.01.2007, calificando dita
actividade como perigosa; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. PURIFICACIÓN ARCA FERNÁNDEZ, en calidade de directora do
COLEXIO PÚBLICO DE RAMALLOSA, a licenza provisional para instalación dun
DEPÓSITO DE GAS PROPANO de 2450 litros (aereo), condicionada a súa instalación ó
cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería
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de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 31.01.2007 (expediente núm. MA962A
2007/000130-1):
-.Deberá cumprir os requisitos contidos no proxecto técnico e na memoria; non poidendo
comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza definitiva, para o que
será indispensable que se levante acta de comprobación, que o interesado deberá solicitar
neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición certificado do técnico director
das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade das mesmas cos términos
desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
7.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. VERÓNICA LÓPEZ RODRÍGUEZ, con
CIF/NIF: 44.830.340-M (expte. 14/06), para licenza de apertura/instalación dunha
ACADEMIA DE ENSINO, en Ramallosa, Urbanización Teo 2000, bloque A, portal A,
baixo, parroquia de Lucí, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 23.01.2007,
calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. VERÓNICA LÓPEZ RODRÍGUEZ, a licenza provisional para apertura
dunha ACADEMIA DE ENSINO, condicionada a súa instalación ó cumprimento dos
seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 23.01.2007 (expediente núm. MA962A
2006/001225-1):
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a
recollida selectiva de lixo.
-.Condicionado a que se dea cumprimento ó disposto na Lei 8/1997 de accesibilidade e
supresión de barreiras, e no Decreto 35/2000 polo que se desenvolve a devandita Lei (D.O.G.
nº 166, de data 29-08-97 de D.O.G. nº 41, de data 29-02-00).
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais
pertinentes; non poidendo comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a
licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
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interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición
certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade
das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
7.4.- Escrito de Dª. PILAR ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de
MAHIA INMOBILIARIA S.L., CIF/NIF: B-15.525.983 (expte. 8/06), de data 27.10.2005,
con rexistro de entrada no Concello núm. 6233, do 28.10.2005, solicitando licenza para o
establecemento de LOCAIS COMERCIAIS E BLOQUE DE 70 APARTAMENTOS
TURÍSTICOS.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós veciños,
engadidos os informes do arquitecto municipal do 7.02.2007 e da Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade do 11.12.2006, segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e
disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento de LOCAIS COMERCIAIS E BLOQUE DE 70 APARTAMENTOS
TURÍSTICOS, a emprazar na parcela AC.1 do Plan Parcial SAUR-2, en Galanas, parroquia
de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
7.5.- Dada conta do escrito asinado polos herdeiros de D. Agustín Mirás Riveiro; Antonio,
Dolores e Jesús Mirás García, CIF/NIF: 33.145.775-S, 33.169.184-X e 33.180.977-G,
respectivamente, de data 21.10.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 486, do
24.01.2007, no que solicitan o cambio de titularidade do establecemento dedicado a
ESTACIÓN DE SERVICIO, situado en Casalonga, parroquia de Calo, que figura a nome de
D. Agustín Mirás Riveiro, segundo licenza para funcionamento nº 26, autorizada pola
Alcaldía en data 9.01.1964, pasando a nome de CEDIPSA, CIF: A-28.354.520; vistos os
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
7.6.- Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Calviño Casas, CIF/NIF: 32.400.630-R, de
data 5.02.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 753, do 6.02.2007, no que solicita o
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cambio de titularidade do establecemento dedicado a CAFÉ BAR CERVEXERÍA, situado en
Montouto-Cacheiras, Urbanización Estivada da Ribeira, local C, que figura o seu nome,
segundo licenza definitiva de apertura nº 5/03, autorizada pola Alcaldía en data 1.04.2004,
pasando a nome de Dª. MARÍA BEGOÑA NEIRA CASTRO, NIF: 44.807.514-H; vistos os
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.

E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as catorce horas e corenta e cinco minutos, de todo o que como Secretario
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
O Alcalde
O Adxunto a Secretaría.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez

Asdo. Luís Nieto Lago.
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 26 DE FEBREIRO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 11 horas do día 26 de febreiro de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B.
Aller Suárez, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Luis Nieto Lago, Adxunto a Secretaría do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) CONCESIÓN DAS SUBVENCIONS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN ANIMO
DE LUCRO 2006.
Vista a proposta realizada pola Comisión de Subvencións do 26 de febreiro de 2007 e
visto o informe de Intervención de 23 de febreiro de 2007, a Xunta de Goberno Local,
por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder as seguintes subvencións correspondentes á anualidade 2006, que
abranguen as actuacións realizadas do 01.01.2006 a 31.12.2006, con cargo ás seguintes
partidas do vixente presuposto de 2007: 422.48900, 441.48900, 443.48900, 451.48900 e
452.48900.
ENTIDADE

CANTIDADE
SOLICITADA
C.F. RARÍS
3.538,82€
S.D. LUOU
3.000€
S.D. LUOU (Trofeo)
1.000€
PRAIÑA SPC
13.210€
S.D.C. RECESENDE
12.000€
S.D. CACHEIRAS
17.000€
S.R. CALO
60.000€
CLUB
AEROMODELISMO
1.500€
ESTELA
HOCKEY CLUB TEO
3.000€
CLUBE S. FRANCISCO DE
9.100,63€
TEO
SOCIEDAD DE CAZADORES
18.000€
DE TEO
A.C. MATINANDO
700€
CORO
PARROQUIAL
S.
2.100€
MIGUEL DE RARIZ
GRUPO DE CANTO ALECEIA
3.815€
A. C. O CACHON
1528€

CANTIDADE
CONCEDIDA
900€
900€
1.000€
2.700€
3.600€
9.900€
48.300€
1.500€

PTO. A
XUSTIFICAR
900€
900€
1.000€
2.700€
3.600€
9.900€
48.300€
1.500€

1.000€
2.000€

1.000€
2.000€

12.000€

12.000€

200€
1.100€

200€
1.100€

1.100€
1.000€

1.100€
1.000€

ENTIDADE

CANTIDADE
SOLICITADA
C.C. SANTA EUFEMIA
36.543,39€
ASOC.
DE
MULLERES
3.800,51€
RURAIS DE TEO
A.C. CRUCEIRO DE MONTE
8.320€
A.C. RIO TELLA
4.000€
ASOC. CELEBRACIÓN DO
1.100€
CENTENARIO DO SINDICATO
DE AGRIC. E GAND. DE
LUOU
A.R.C. OS TILOS
9.981,61€
A.C. A MAMOA
12.000€
C.C. A PONTE VELLA
18.000€
A.C. BANDA DE MUSICA
19.500€
CULTURAL DE TEO
A.C. ROSALIA DE CASTRO
31.000€
AA.VV. BAIUCA
7.553,56€
AA.VV. RAVIÑA VALDES
18.850€
AA.VV. STA. MARIA DE
4.000€
LUOU
AA.VV. AUGAS MANSAS
2.600€
AA.VV. NOVA REVOLTA
4.688,45€
AA.VV. A CANTEIRA
6.705,96€
AA.VV.
HERDEIROS
DA
8.760,86€
UNION 1910
AA.VV. O CASTRO DE
17.736€
RECESENDE
AGRUPACIÓN
VECIÑAL
8.000€
CAMPOSANTO DE LUOU
A.X. VRENZA
2.640€
CEIP OS TILOS
3.000€
CEIP A RAMALLOSA
3.205€
CRA DE TEO
2.840€
CEIP IGREXA - CALO
1.300€
IES CACHEIRAS
37.000€
ANPA A CAÑOTEIRA DO CRA
1.500€
ANPA COBAS DO CEIP OS
6.000€
TILOS
ANPA A RABADELA DE
3.813,50€
CALO
ANPA RIO TELLA
3.500€
ASPAMITE
13.000€
CEMENTERIO DE OZA
24.832,12€
AGRUP.
VECIÑAL
DA
2.459,20€
IGLESIA E CEMENTERIO DE
LAMPAI
PATRONATO CEMENTERIO
10.800€
DE RARIS

CANTIDADE
CONCEDIDA
1.500€
3.000€

PTO. A
XUSTIFICAR
1.500€
3.000€

3.000€
3.000€
1.100€

3.000€
3.000€
1.100€

6.000€
7.000€
12.000€
18.000€

6.000€
7.000€
12.000€
18.000€

16.000€
3.000€
1.000€
3.000€

16.000€
3.000€
1.000€
3.000€

1.000€
1.000€
2.000€
6.000€

1.000€
1.000€
2.000€
6.000€

6.000€

6.000€

6.000€

6.000€

2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
37.000€
1.000€
2.000€

2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
37.000€
1.000€
2.000€

2.000€

2.000€

2.000€
9.000€
4.000€
2.000€

2.000€
9.000€
4.000€
2.000€

3.000€

3.000€

ENTIDADE

CANTIDADE
SOLICITADA
DO
62.325€
DE

PATRONATO
CEMENTERIO
CACHEIRAS
PATRONATO CEMENTERIO
DE CALO
SOCIEDAD
DE
AGRICULTORES
Y
GANADEROS DE CALO
SOC.
AGRICOLA
Y
GANADERA DE CACHEIRAS
COMUNIDAD PARROQUIAL
DE RARIS
PARROQ. DE LUOU, RARIS E
OZA

CANTIDADE
CONCEDIDA
6.000€

PTO. A
XUSTIFICAR
6.000€

6.240€

6.000€

6.000€

19.992,60€

2.000€

2.000€

39.400€

2.000€

2.000€

12.000€

6.000€

6.000€

18.000€

6.000€

6.000€

2º) Que se notifique este acordo ó beneficiario da subvención de xeito individual para os
efectos de que no prazo de un mes contado a partir do día seguinte ó da recepción da
notificación do acordo de concesión, presente a documentación xustificativa da
subvención concedida ó abeiro das seguintes normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.
1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar actividades de calquera
natureza que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou
recibos, e os gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En
ámbolos dous casos poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera
natureza que xeren gastos correntes (servizos, suministros, bens, etc), xustificaranse
mediante facturas orixinais de gasto ou fotocopias debidamente compulsadas.
3) Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase xustificar
mediante certificación de obra subscrita por técnico colexiado competente e relación de
obra estimada.
4) Cando o importe do gasto subvencionable supere a contía de 30.000 euros no suposto
de custo por execución de obra, ou de 12.000 euros no suposto de suministro de bens de
equipo ou prestación de servizos por empresas de consultoría ou asistencia técnica, o
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo á contratación do compromiso para a prestación do servizo ou a entrega
do ben, salvo que polas especiais características dos gastos subvencionables non exista
no mercado suficiente número de entidades que o suministren ou presten, ou salvo que o
gasto se tivera realizado con anterioridade á solicitude da subvención, conforme ó
establecido no artigo 31.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria e ó
artigo 72 do RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei
38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
5) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a
realización das actividades para a que foi concedida.
6) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito
inexcusable que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a
que foi concedida a mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou

axudas recibidas doutras administracións públicas ou entidades privadas para a mesma
finalidade, ou pola contra, declaración de non ter outras subvencións públicas ou
privadas para a mesma finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de
dominio público municipal.
7) Á vista da documentación xustificativa presentada, e estimada pola Comisión de
Subvencións o cumprimento das actividades subvencionadas procederase ó pagamento.
No caso de que a subvención municipal en concorrencia con outras concedidas por
outras administracións públicas ou por calquera dos seus organismos, entes ou
sociedades, ou por entidades privadas supere o 100% do presuposto da actividade
correspondente, a Comisión de Subvencións minorará o importe ata chegar ó máximo
do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos
sexan inferiores ó importe da subvención concedida.
O aboamento da subvención ou axuda farase efectivo por medio de ingreso na conta
bancaria da entidade solicitante, que aportará certificación da súa entidade financeira na
documentación de xustificación. Excepcionalmente, e só para aquelas agrupacións
veciñais que se teñan formado expresamente para a promoción dunha obra concreta de
interese social e non dispoñan de conta bancaria, o pagamento da subvención poderá ser
realizado mediante cheque bancario.
8) Vencidos os prazos para a xustificación das actividades, sen que o beneficiario da
subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade que motivou o seu
outorgamento, perderá o seu dereito a esixila e a Xunta de Goberno procederá a anular o
correspondente compromiso, notificándollelo ós interesados.
No caso de que unha parte da subvención xa fose adiantada ós solicitantes e estes non
presentasen os correspondentes xustificantes, requirirase da entidade a devolución das
cantidades non xustificadas. Esta situación impedirá que no ano seguinte lle sexa
adiantada cantidade algunha á entidade infractora.
9) Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo
Concello de Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade
e réxime sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria,
aprobado polo Real decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó
disposto no vixente Código penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de
novembro.

E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as catorce horas e vinte minutos, de todo o que como Secretario
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
O Alcalde.
O Adxunto a Secretaría.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Luis Nieto Lago.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 2 DE MARZO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 11 horas do día 2 de marzo de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B.
Aller Suárez, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Luis Nieto Lago, Adxunto a Secretaría do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS
SESIÓNS DO 04.01.2006, 24.01.2006 e 29.01.2006.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen acorda aprobalos sen ningunha rectificación.
2º) DACION DE CONTA DE RESOLUCION DE ALCALDIA.
Dada conta da resolución da Alcaldía número 56/07, de 23.02.07, que se transcribe de
seguido, a Xunta de Goberno Local queda enterada.
“Vista a instancia asinada por Dª. Ana Isabel Mirás Edreira, con DNI: 33.294.655Q, en
calidade de Presidenta da Asociación de Veciños “Baiuca”, con rexistro de entrada no
Concello núm. 561 de 26.01.2007, no que en esencia expón que a Asociación que
representa ten previsto celebrar o vindeiro día 4 de marzo diversas actividades no lugar
de Solláns da parroquia de Calo, ás que está prevista a asistencia de máis de cincocentos
veciños, e que teñen a intención de montar unha carpa, elevándose o aluguer da mesma
á cantidade de 2.320 euros, polo que solicitan unha achega económica para facer fronte
a este gasto.
Visto o artigo 6.2.1 do Regulamento para a concesión de axudas e subvencións
municipais.
Visto o disposto na base 37ª das de execución do vixente orzamento municipal, e visto o
informe de Intervención de 22.02.2007, de existencia de crédito adecuado e suficiente,
resolvo:
1º.- Conceder á Asociación de Veciños “Baiuca” unha axuda económica por importe
de 1.000€( mil euros) con cargo á partida do vixente presuposto: 451/489.00.
2º) Que se notifique esta resolución ó beneficiario da subvención para os efectos de que
no prazo de nove meses contados a partir da data de notificación do acordo de
concesión presente a documentación xustificativa da subvención concedida ó abeiro das
seguintes normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.
1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar actividades de calquera
natureza que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou

recibos, e os gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En
ámbolos dous casos poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera
natureza que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto
ou fotocopias debidamente compulsadas.
3) Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase xustificar
mediante certificación de obra subscrita por técnico colexiado competente e relación de
obra estimada.
4) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a
realización das actividades para a que foi concedida.
5) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito
inexcusable que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a
que foi concedida a mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou
axudas recibidas doutras administracións públicas ou entidades privadas para a mesma
finalidade, ou pola contra, declaración de non ter outras subvencións públicas ou
privadas para a mesma finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de
dominio público municipal.
6) Á vista da documentación xustificativa presentada, e estimada pola Alcaldía o
cumprimento das actividades subvencionadas procederase ó pagamento. No caso de que
a subvención municipal en concorrencia con outras concedidas por outras
administracións públicas ou por calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou
por entidades privadas supere o 100% do presuposto da actividade correspondente, a
Alcaldía minorará o importe ata chegar ó máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos
sexan inferiores ó importe da subvención concedida.
O aboamento da subvención ou axuda farase efectivo por medio de ingreso na conta
bancaria da entidade solicitante, que aportará certificación da súa entidade financeira na
documentación de xustificación. Excepcionalmente, e só para aquelas agrupacións
veciñais que se teñan formado expresamente para a promoción dunha obra concreta de
interese social e non dispoñan de conta bancaria, o pagamento da subvención poderá ser
realizado mediante cheque bancario.
7) Vencidos os prazos para a xustificación das actividades, sen que o beneficiario da
subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade que motivou o seu
outorgamento, perderá o seu dereito a esixila e a Alcaldía procederá a anula-lo
correspondente compromiso, notificándollelo ós interesados.
No caso de que unha parte da subvención xa fose adiantada ós solicitantes e estes non
presentasen os correspondentes xustificantes, requirirase da entidade a devolución das
cantidades non xustificadas. Esta situación impedirá que no ano seguinte lle sexa
adiantada cantidade algunha á entidade infractora.
8.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo
Concello de Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade
e réxime sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria,
aprobado polo Real decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó
disposto no vixente Código penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de
novembro.

3º) Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión
que celebre.”.

3º) APROBACION DAS BASES PARA A PROVISION DE POSTOS
DE
TRABALLO INCLUIDOS NA OFERTA DE EMPREGO PUBLICO 2006.
Vistas as bases xerais para a provisión de postos de traballo incluidos na oferta de
emprego público 2006, así como as bases específicas, que se transcriben a continuación,
a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Aprobar as anteditas bases en tódolos seus termos, que deberán ser enviadas ó
B.O.P. para a súa publicación.
BASES XERAIS DAS PROBAS PARA A PROVISIÓN DOS POSTOS DE TRABALLO
INCLUÍDOS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE 2006 DO CONCELLO DE TEO.
1.- NORMAS XERAIS
1.1 Contido e ámbito de aplicación
Estas bases xerais regulan os aspectos comúns aos procedementos de selección de persoal
funcionario e laboral do Concello de Teo incluídas no cadro seguinte:
As especificidades de cada procedemento de selección, natureza e características das prazas,
requisitos de titulación, sistema de selección elixido, programa que rexerá as probas, sistema
de cualificación dos exercicios e, de ser o caso, valoración dos méritos da fase de concurso,
recolleranse nas bases específicas para cada convocatoria.
1.2 Lexislación e normas aplicables
Será de aplicación nos procedementos de selección o establecido nestas bases xerais e máis
nas específicas de cada convocatoria, así como a Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local; o Real decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido das
disposicións legais vixentes en materia de réxime local; a Lei 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para a reforma da función pública; a Lei de funcionarios civís do Estado, texto
articulado aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febreiro; o Regulamento xeral de ingreso do
persoal ao servicio da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e
promoción profesional dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado, aprobado polo
Real decreto 364/1995, de 10 de marzo; o Real decreto 896/1991, de 7 de xuño, polo que se
aproban as regras básicas e programas mínimos do procedemento de selección dos
funcionarios da Administración Local; o Regulamento de funcionarios da Administración Local,
aprobado por Decreto de 30 de maio de 1952; a Lei 53/1984, de 26 de decembro, de
incompatibilidades do persoal ao servicio das Administracións Públicas; a Lei 30/1992, de 26
de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento
administrativo común; a Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia; a Lei
4/1988, de 26 de maio, da función pública de Galicia; o Decreto 95/1991, de 20 de marzo, polo
que se aproba o Regulamento de selección do persoal ao servicio da Administración

Autonómica de Galicia; e demais disposicións de desenvolvemento das anteriores, de ser o
caso.
1.3 Reserva para persoas discapacitadas
Por cada oferta de emprego reservarase un cinco por cento das vacantes para ser cubertas por
persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial cun grao de minusvalía igual ou
superior ao 33%, sempre e cando superen as probas selectivas e que no seu momento
acrediten o indicado grao de discapacidade e a compatibilidade co desenvolvemento dos
cometidos e funcións correspondentes, segundo as determinacións regulamentarias, conforme
ás previsións establecidas na disposición adicional sétima da Lei 4/1988, de 26 de maio.
De ser o caso de que estas vacantes non sexan cubertas, integraranse nas de acceso libre. Así
mesmo, de ser o caso de que algún aspirante con eiva que se presentase pola cota de reserva
para persoas discapacitadas superase as probas selectivas, pero non obtivese praza, e a súa
puntuación fose superior á obtida por outros aspirantes do sistema de acceso xeral, será
incluído polo seu orde de puntuación no sistema de acceso xeral.
1.4 Reserva para a promoción interna
O decreto de convocatoria determinará, de ser o caso, o número de prazas que se reservarán
para cubrir por promoción interna. As prazas que non se cubrisen das reservadas para a
promoción interna incorporaranse ás de acceso libre.
1.5 Réxime de incompatibilidades
Os aspirantes que resulten nomeados para as prazas quedarán sometidos, desde o momento
en que tomen posesión, ao réxime de incompatibilidades vixente, e non poderán simultanear o
traballo en ditas prazas con ningunha outra praza, cargo ou emprego remunerados con fondos
do Concello de Teo, do Estado, das Comunidades Autónomas, de Entidades ou Corporacións
Locais, nin de empresas que teñan carácter oficial ou relación con ditos organismos, aínda que
os soldos teñan carácter de gratificación ou emolumentos de calquera clase.
2.- REQUISITOS DOS ASPIRANTES
2.1 Acceso libre
Para ser admitidos á realización das probas selectivas os aspirantes deberán reunir os
seguintes requisitos:
2.1.1 Nacionalidade
2.1.1.1 Funcionarios
Ser español. Non obstante, teranse en conta os seguintes supostos:

a) Admitirase tamén, calquera que sexa a súa nacionalidade, ao cónxuxe dos españois,
sempre que non estean separados de dereito; e mais ao descendente de español ou de
cónxuxe de español, sempre tamén que non estean separados de dereito, menores de vinte e
un anos ou maiores de dita idade que vivan ás súas expensas.
b) Os nacionais dos demais Estados membros da Unión Europea poderán acceder en idénticas
condicións que os españois aos sectores da función pública aos que, segundo o dereito
comunitario, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
c) Os nacionais daqueles Estados aos que, de acordo cos tratados internacionais asinados
pola Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de
traballadores nos termos en que está definida no Tratado constitutivo da Unión Europea.
O previsto nos parágrafos anteriores aplicarase de acordo co disposto na Lei 17/1993, de 23 de
decembro, sobre o acceso a determinados sectores da función pública dos nacionais dos
demais Estados membros da Unión Europea.
2.1.1.2 Persoal laboral
Ademais das previsións recollidas na base xeral 2.1.1.1, os estranxeiros residentes en España
poderán acceder, en igualdade de condicións que os nacionais dos Estados membros da Unión
Europea, como persoal laboral ao servicio das Administracións Públicas, de acordo cos
principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como o de publicidade,
podendo presentarse ás ofertas de emprego público que convoquen as Administracións
Públicas, de conformidade coa Lei orgánica 4/2000, de 4 de xaneiro, reformada pola Lei
orgánica 8/2000, de 22 de decembro.
2.1.2 Titulación
Estar en posesión da titulación requirida para a praza nas correspondentes bases específicas
reguladoras de cada convocatoria, ou estar en condicións de obtela na data na que remate o
prazo de presentación das instancias para tomar parte nas probas selectivas.
No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán estar en posesión do documento que
acredite fidelisimamente a súa homologación ou validación polo organismo competente antes
da data de expiración do prazo de presentación de solicitudes.
2.1.3 Habilitación
Non estar separado do servicio de ningunha Administración Pública mediante expediente
disciplinario nin atoparse inhabilitado por sentencia firme para o exercicio de funcións públicas.
Os aspirantes que non teñan a nacionalidade española deberán acreditar, igualmente, non
estar sometidos a sanción disciplinaria ou condena penal que impida no seu Estado o acceso á
función pública.

2.1.4 Idade
Ter cumpridos os dezaoito anos de idade ou ter a idade que a convocatoria estableza como
mínima antes de que finalice o prazo de presentación de instancias, e non exceder da idade
establecida como máxima para o ingreso nun Corpo ou Escala, de ser o caso, nin ter acadado
a de xubilación.
2.1.5 Compatibilidade funcional
Cumprir os requisitos para exercer as funcións que dentro do Corpo ou Escala, de ser o caso,
lle poidan ser encomendadas, segundo o previsto regulamentariamente, e non incorrer en
causa de incapacidade ou incompatibilidade conforme á normativa vixente.
Non se poderá padecer enfermidade nin estar afectado por discapacidade física, psíquica ou
sensorial que resulte incompatible co normal desenvolvemento das correspondentes funcións
ou tarefas da praza á que se pretenda optar.
2.1.6 Cota de reserva para persoas discapacitadas
Ademais dos requisitos anteriores, os aspirantes que se presenten, de ser o caso, pola cota de
reserva para persoas discapacitadas haberán de ter recoñecida a condición legal de persoa
discapacitada cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33%.
2.2 Promoción interna
Os requisitos que haberán de reunir os aspirantes que participen por promoción interna, de ser
o caso, serán os establecidos para cada categoría nas bases específicas.
2.3 Prazo e exclusións por falta de requisitos
Todos cantos requisitos foron enumerados anteriormente haberán de posuírse o día de
finalización do prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no procedemento de
selección, e manterse durante todo o procedemento de selección, ata a toma de posesión
como funcionario de carreira. Non se admitirá que se obteñan con posterioridade á data que se
cita, aínda que sexa con anterioridade ao fin do prazo para que os aprobados presenten a
documentación segundo a base xeral 8, non sendo posible polo tanto outorgar efectos
retroactivos, por exemplo, á validación dos títulos esixidos nas bases das convocatorias
producida con posterioridade á referida data de presentación das solicitudes.
Se durante o desenvolvemento do procedemento de selección chegase ao coñecemento do
Tribunal Cualificador que algún dos aspirantes carece de calquera dos requisitos esixidos na
convocatoria excluiráselle dela por acordo de dito Tribunal, previa audiencia do interesado.
3.- SOLICITUDES
3.1 Forma

As solicitudes de participación dirixiranse ao Presidente da Corporación do Concello de Teo (A
Coruña), mediante instancia que se axustará ao modelo que se xunta como Anexos I-a) e I-b),
declarando os solicitantes que reúnen todos e cada un dos requisitos xerais esixidos na base
xeral 2, así como aqueles que se esixan nas convocatorias específicas, de ser o caso, referidos
ao día en que remate o prazo de presentación de instancias.
Deberá facerse constar expresamente na solicitude se é que se vai participar por acceso libre,
por promoción interna ou por cota de persoas discapacitadas. Cando proceda, os aspirantes
cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, a que se refire a base xeral 2.1.6,
deberán indicalo expresamente na solicitude, especificando claramente a porcentaxe de eiva
recoñecida polo organismo competente. Así mesmo, deberán solicitar as posibles adaptacións
de tempo ou medios para realizar os exercicios nos que esta adaptación sexa necesaria, de
conformidade coa Lei 13/1982, de 7 de abril.
3.2 Documentos e xustificantes
Á solicitude xuntaráselle a seguinte documentación ou xustificantes:
3.2.1 Acreditación de aptitude en lingua galega
De ser o caso, documento, copia autenticada ou fotocopia compulsada, que xustifique estar en
posesión do certificado de aptitude no curso de galego do nivel que se esixa, ou estudios
equivalentes debidamente homologados pola Dirección Xeral de Política Lingüística da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, para os efectos da
exención, dándollela por superada aos que o acrediten, da realización da proba sobre
coñecemento da lingua galega que se prevea nas bases específicas de cada convocatoria, en
cumprimento do establecido nos artigos 245.6 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, e 33 da Lei
4/1988, de 26 de maio.
Para aquelas prazas para as que o nivel de titulación esixido non sexa superior ao do título de
graduado en educación secundaria, graduado escolar, formación profesional de primeiro grao
ou equivalente, bastará coa presentación do certificado de aptitude en iniciación; para as
esixencias de titulación superiores ás anteriores, será suficiente coa acreditación da posesión
do certificado de aptitude en perfeccionamento.
3.2.2 Acreditación de méritos (concurso-oposición e concurso)
Para os casos de concurso ou fases de concurso, acompañarase unha relación dos méritos
que se aleguen pola orde que se estableza nas correspondentes bases específicas, unindo á
citada relación os documentos orixinais que xustifiquen ditos méritos, copias autenticadas ou
fotocopias compulsadas.
Non se tomarán en consideración, e polo tanto non se valorarán, aqueles méritos que non
estean debidamente acreditados en todos os seus extremos. A data límite para a alegación dos
méritos e a presentación dos documentos que os acreditan é a de finalización do prazo de
presentación das solicitudes de participación. En ningún caso se valorarán méritos non

alegados nas correspondentes solicitudes, ou non acreditados documentalmente dentro de
prazo.
3.3 Prazo de presentación
As solicitudes para tomar parte nos procedementos de selección poderán presentarse durante
un prazo de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio das
correspondentes convocatorias no Boletín Oficial do Estado. Nos anuncios das convocatorias
figurará a referencia ao número e data do Boletín Oficial da Provincia no que, con
anterioridade, se tivesen publicado integramente a convocatoria, bases xerais e específicas e
programa, respectivamente.
Rematado o prazo de presentación de solicitudes non se admitirá a ninguén para concorrer aos
procedementos de selección que non tivese manifestado por escrito a súa vontade de ser
admitido á selección dentro de prazo. De admitirse por erro unha solicitude presentada fóra de
prazo, aínda que tivese superado as probas e tivese incluso sido nomeado e tomado posesión,
procederá a anulación por falta dun presuposto de validez establecido en beneficio de terceiros
participantes.
3.4 Lugar de presentación
As solicitudes, debidamente cubertas, e demais documentación citada, así como o xustificante
de ter pagada a taxa por dereitos de exame (recibo bancario ou recibo acreditativo de ter
efectuado o pagamento da taxa mediante xiro ou transferencia, de ser o caso), presentaranse
no Rexistro Xeral do Concello, ou na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26
de novembro.
4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
4.1 Requisitos
Para ser admitido á práctica das probas selectivas bastará con que os aspirantes manifesten
nas súas instancias que reúnen todas e cada unha das condicións esixidas na base xeral 2 e
nas correspondentes bases específicas, referidas sempre á data de expiración do prazo fixado
para a presentación de instancias, e que conste acreditado o pagamento da taxa por dereitos
de exame en dito prazo.
4.2 Lista de admitidos e excluídos. Lugar, data e hora de comezo das probas
Rematado o prazo de presentación de instancias, a autoridade que convoca dictará resolución,
no prazo máximo dun mes, declarando aprobada a lista de admitidos e excluídos. A resolución,
que se publicará no Boletín Oficial da Provincia, e no taboleiro de anuncios do Concello,
conterá a relación nominal de aspirantes admitidos e excluídos, cos seus correspondentes
números de documento nacional de identidade, e con expresión das causas ou motivos
individuais de exclusión, así como os lugares onde se atopan expostas ao público as listas
certificadas e completas de aspirantes admitidos e excluídos.

Figurar na relación de admitidos non suporá que se lles recoñeza aos aspirantes estar en
posesión dos requisitos esixidos nos procedementos que se convocan. Cando da
documentación que debe presentarse logo de ter superado o procedemento de selección se
desprenda que non posúen algún dos requisitos, os interesados decaerán en todos os dereitos
que

se

puidesen

derivar

da

súa

participación

nos

procedementos

de

selección

correspondentes.
4.3 Reclamacións, erros e rectificacións
A resolución que se cita na base xeral 4.2 outorgará un prazo improrrogable de dez días
hábiles para emenda de defectos, a contar desde o seguinte ao da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia. Para os efectos de axilizar o procedemento, de non presentarse
reclamacións dentro do prazo establecido a resolución de admitidos e excluídos poderase
entender elevada a definitiva.
As reclamacións sobre as exclusións provisionais serán aceptadas ou rexeitadas na resolución
pola que se aprobe a lista definitiva, que se fará pública da mesma maneira que a provisional.
Para estes efectos, as estimacións ou desestimacións das peticións de emendas poderanse
entender implícitas na resolución pola que se publique a lista definitiva de admitidos e
excluídos, e contra a que poderán interporse os recursos correspondentes, directamente
contencioso-administrativo ou con carácter previo e potestativo recurso de reposición, segundo
o indicado na base xeral 14.
Ademais, en dita resolución fixaranse os titulares e os suplentes que conformarán o Tribunal
Cualificador, segundo o establecido na base xeral 5.1 (para o persoal laboral, base xeral 5.2),
así como o lugar, data e hora de comezo do primeiro exercicio das probas selectivas e, de ser
o caso, a orde de actuación dos aspirantes.
A data de publicación no Boletín Oficial da Provincia será determinante para os efectos do
cómputo dos prazos de presentación de posibles impugnacións ou recursos.
O prazo de emenda non é de aplicación con respecto dos méritos alegados pero non
aportados, para o caso dos concursos ou fases de concurso. Os erros de feito poderanse
emendar en calquera momento, de oficio ou por pedimento dos interesados.
De ser o caso de que, por circunstancias excepcionais, se tivese que modificar o lugar, a data
ou a hora de realización do primeiro exercicio, farase público a través do Boletín Oficial da
Provincia, así como do taboleiro de anuncios do Concello.
5.- ÓRGANOS DE SELECCIÓN
5.1 Composición para a selección de funcionarios
Para cada procedemento de selección constituirase un Tribunal Cualificador que atenderá á
seguinte composición:

Presidente: Titular: O Presidente da Corporación, ou membro da Corporación en quen
delegue. Suplente: O Concelleiro Delegado de Persoal.
Secretario: Titular: O Secretario da Corporación, ou quen legalmente o substitúa. Suplente:
Un funcionario da Escala de Administración Xeral, dos grupos A, B ou C,
designado polo Presidente da Corporación. Actuará con voz pero sen voto.
Vogais:

Titular e suplente: Un representante da Comunidade Autónoma de Galicia,
designado de forma regulamentaria.
Titulares e suplentes: Dous funcionarios de carreira do Concello, indistintamente
das Escalas de Administración Xeral ou Especial, designados polo Presidente da
Corporación.
Titular e suplente: Un membro da Corporación, designado polo Presidente da
Corporación.
Titular e suplente: Un vocal designado pola representación sindical dos
funcionarios.

Para efectuar as designacións terase en conta que a composición do Tribunal Cualificador
haberá de ser plural e heteroxénea, predominantemente técnica, e non poderá ser
maioritariamente de funcionarios dos Corpos ou Escalas de que se trate. Ademais, todos os
vogais deberán posuír titulación ou especialización iguais ou superiores ás esixidas para o
acceso ás prazas convocadas.
As designacións dos membros do Tribunal Cualificador incluirán as dos respectivos suplentes,
e serán o suficientemente descritivas do perfil dos designados, debéndose especificar, cando
se designen funcionarios, se pertencen á Escala de Administración Xeral ou Especial.
De ser o caso de que as organizacións sindicais non tivesen designado aos seus
representantes no prazo establecido para os efectos, estes serán designados pola
Administración.
5.2 Composición para a selección de persoal laboral
Presidente: Titular: O Presidente da Corporación, ou membro da Corporación en quen delegue.
Suplente: O Concelleiro Delegado de Persoal.
Secretario: Titular: O Secretario da Corporación, ou quen legalmente o substitúa. Suplente: Un
funcionario da Escala de Administración Xeral, dos grupos A, B ou C, designado
polo Presidente da Corporación. Actuará con voz pero sen voto.
Vogais:

Titular e suplente: Un representante da Comunidade Autónoma de Galicia,
designado de forma regulamentaria.

Titular e suplente: Un membro da Corporación, ou un funcionario ao servicio do
Concello.
Titular e suplente: Un traballador, designado polo Presidente da Corporación.
Titular e suplente: Un vocal designado pola representación sindical dos
traballadores.
Para efectuar as designacións terase en conta que a composición do Tribunal Cualificador
haberá de ser plural e heteroxénea, e predominantemente técnica. Ademais, todos os vogais
deberán posuír titulación ou especialización iguais ou superiores ás esixidas para o acceso aos
postos convocados.
As designacións dos membros do Tribunal Cualificador incluirán as dos respectivos suplentes.
De ser o caso de que as organizacións sindicais non tivesen designado aos seus
representantes no prazo establecido para os efectos, estes serán designados pola
Administración.
5.3 Asistencia ao Tribunal Cualificador
Os Tribunais Cualificadores poderán incorporar asesores especialistas para as probas nas que
ao seu xuízo fosen necesarios debido a especiais dificultades técnicas ou de outra índole. Ditos
asesores terán voz pero non voto, e a súa intervención, de carácter temporal, limitarase a
colaborar no exercicio da súa especialidade técnica, baixo a dirección do Tribunal Cualificador.
5.4 Constitución e actuación válida do Tribunal Cualificador. Quórum
O Tribunal Cualificador non se poderá constituír nin poderá actuar validamente se non asisten
o Presidente, o Secretario e a metade, polo menos, dos seus membros, ou dos seus
respectivos suplentes que os substitúan, indistintamente. A sesión constitutiva terá lugar no
prazo máximo de quince días a partir da publicación da composición nominal de cada Tribunal
Cualificador e mínimo de dez días antes da realización do primeiro exercicio ou comezo de
valoración de méritos, de ser o caso. En dita sesión de constitución, o Tribunal Cualificador
adoptará todas as decisións que lle correspondan para o correcto desenvolvemento das probas
selectivas.
5.5 Abstención e recusación
Os membros de cada Tribunal Cualificador deberán absterse de intervir cando concorran neles
circunstancias das previstas no artigo 28 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, ou se tivesen
realizado tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas nos cinco anos anteriores á
publicación das correspondentes convocatorias, e igualmente se colaborasen durante ese
período dalgunha maneira con centros de preparación de opositores. Aqueles que incorresen
en causa de abstención deberán comunicarllo a quen os tivese designado.

O Presidente do Tribunal Cualificador esixirá aos demais membros do Tribunal Cualificador que
acrediten fidelisimamente, para a súa constancia no expediente, estar en posesión da titulación
esixida polas bases correspondentes, así como unha declaración expresa de non atoparse
incursos en ningunha das circunstancias previstas no citado artigo 28 da Lei 30/1992, de 26 de
novembro, nin nas do artigo 13.2 do Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, tamén citadas.
Esta declaración, así como a acreditación da súa especialidade, tamén deberán efectualas os
asesores especialistas previstos na base xeral 5.3.
Así mesmo, os aspirantes poderán recusar aos membros do Tribunal Cualificador cando
concorran neles algunha ou varias das circunstancias a que se fai referencia no parágrafo
anterior, conforme ao procedemento establecido no artigo 29 da Lei 30/1992, de 26 de
novembro.
O Presidente da Corporación disporá publicar no Boletín Oficial da Provincia, así como no
taboleiro de anuncios do Concello, a resolución pola que se nomeen aos novos membros do
Tribunal Cualificador, que substituirán aos que perdesen a súa condición por algunha das
causas previstas que se citaron.
5.6 Normas de procedemento. Resolución de dúbidas
O funcionamento dos Tribunais Cualificadores axustarase en todo momento ás bases xerais e
específicas de cada convocatoria. Para o que non estivese previsto nas bases, rexerá
supletoriamente o establecido con respecto dos órganos colexiados na Lei 30/1992, de 26 de
novembro, coas adaptacións requiridas polas características destes órganos.
Non obstante, e sen prexuízo do anterior, os Tribunais Cualificadores quedan autorizados para
resolver as dúbidas que poidan suscitarse en aplicación das correspondentes bases, e para
tomar os acordos que procedan para o correcto desenvolvemento das probas en todo o non
previsto por aquelas, sen que estas facultades supoñan que os Tribunais Cualificadores poidan
optar por calquera criterio interpretativo, nin establecer ou suprimir esixencias previstas na
normativa aplicable aos procedementos de selección, estando vinculados polas bases e polos
principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade.
5.6.1 Réxime de adopción de acordos
Os acordos que deban adoptar os Tribunais Cualificadores (criterios de interpretación, data do
exercicio seguinte, etcétera) adoptaranse por maioría simple de votos dos membros asistentes,
resolvendo, en caso de empate, o voto de calidade do Presidente do Tribunal.
5.6.2 Formalización da súa actuación
Por cada sesión do Tribunal Cualificador estenderase acta polo Secretario, tanto con respecto
dos exercicios como das súas correccións ou deliberacións. As actas deberán subscribirse por
todos os asistentes.

Os membros do Tribunal Cualificador poderán facer constar nas actas correspondentes o seu
voto en contra do acordo adoptado e os motivos que o xustifiquen, así como calquera outra
circunstancia que consideren relevante.
5.6.3 Adaptacións de tempo ou medios para os aspirantes
Os Tribunais Cualificadores adoptarán as medidas precisas nos casos en que resulte
necesario, de maneira que os aspirantes con eivas gocen de similares condicións para realizar
os exercicios que os restantes participantes. Neste senso, estableceranse, para as persoas
que o soliciten na forma prevista na base xeral 3.1, as adaptacións posibles de tempo ou
medios para a súa realización.
Se se lle suscitasen dúbidas ao Tribunal Cualificador con respecto da capacidade do aspirante
para poder realizar as actividades habitualmente desenvolvidas na praza ou posto de traballo
ao que opta, poderá solicitar o correspondente dictame do organismo competente.
5.6.4 Garantía de anonimato
O Presidente do Tribunal Cualificador adoptará as medidas oportunas para garantir que os
exercicios de oposición ou fase de oposición que se realicen en forma escrita se corrixan sen
que se coñeza a identidade dos aspirantes. Os Tribunais Cualificadores excluirán a aqueles
candidatos con exercicios nos que figuren marcas ou signos que permitan coñecer a identidade
do opositor.
5.7 Revisión das resolucións do Tribunal Cualificador
As resolucións do Tribunal Cualificador vinculan á Administración municipal. Contra as
resolucións dos Tribunais Cualificadores, e os seus actos de trámite que impidan continuar o
procedemento, ou produzan indefensión, poderá interporse recurso de alzada ante o
Presidente da Corporación, no prazo dun mes, conforme ás previsións do artigo 114 da Lei
30/1992, de 26 de novembro. Así mesmo, a Administración municipal poderá revisar as
resolucións do Tribunal Cualificador de conformidade co previsto nos artigos 102 e seguintes
da Lei 30/1992, de 26 de novembro.
5.8 Clasificación do Tribunal Cualificador
O Tribunal Cualificador que actúe en cada procedemento de selección terá a categoría que
corresponda, conforme ao preceptuado no capítulo V, artigo 30, do Real decreto 462/2002, de
24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servicio.
6.- DESENVOLVEMENTO DAS PROBAS SELECTIVAS
6.1 Programa
Os programas para cada convocatoria xuntaranse como anexos ás bases específicas de cada
convocatoria concreta. De ser o caso de que con posterioridade á aprobación das bases

específicas referidas se modificase a normativa incluída no programa, as referencias que
conteña entenderanse efectuadas á que en cada momento resulte de aplicación.
6.2 Calendario e publicidade das probas
O calendario para realizar os exercicios farase público. O lugar, data e hora para realizar o
primeiro exercicio das probas de capacidade darase a coñecer xunto coa publicación da lista
de admitidos e excluídos, no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do
Concello.
Unha vez comezadas as probas selectivas non será obrigatoria a publicación dos sucesivos
anuncios de realización dos restantes exercicios no Boletín Oficial da Provincia, senón que se
farán públicos os lugares, datas e horas de realización mediante anuncios dos propios
Tribunais Cualificadores nos locais onde se tivesen realizado os exercicios anteriores e no
taboleiro de anuncios do Concello, con doce horas, polo menos, de antelación ao comezo
destes, se se trata do mesmo exercicio, ou de vinte e catro horas, de tratarse dun novo
exercicio.
No prazo das vinte e catro horas seguintes ao exercicio, farase pública no lugar de realización,
e no taboleiro de anuncios do Concello, o modelo de test indicando as respostas correctas. As
cualificacións dos aspirantes aprobados en cada un dos exercicios serán publicadas, así
mesmo, no lugar onde se realizaron e máis no taboleiro de anuncios do Concello, o mesmo día
en que se acorden.
En todo caso, desde a total conclusión dun exercicio ou proba ata o comezo do seguinte,
deberá transcorrer un prazo mínimo de setenta e dúas horas, e un máximo de corenta e cinco
días naturais.
6.3 Identificación dos aspirantes: Documentación e material necesario para realizar os
exercicios
Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio, de ser o caso,
provistos do seu documento nacional de identidade, ou documento fidelísimo acreditativo da
súa identidade, a xuízo do Tribunal Cualificador. Así mesmo, para poder realizar os exercicios
escritos e test deberán presentarse provistos de bolígrafo azul ou negro, lapis do número dous
e goma de borrar.
Comezados os exercicios, os membros do Tribunal Cualificador poderán requirir en calquera
momento aos concorrentes respectivos para que acrediten a súa identidade, acordando o
Tribunal Cualificador efectuar as expulsións que procedan, de ser o caso.
6.4 Lingua
Os exercicios en modalidade escrita ou oral poderán realizarse unicamente en galego ou en
castelán.

6.5 Chamamentos, orde de actuación dos aspirantes
Os aspirantes serán convocados para cada exercicio en chamamento único, sendo excluído da
oposición quen non compareza, agás os casos de forza maior, debidamente xustificados e
apreciados discrecionalmente polo Tribunal Cualificador. As razóns e probas xustificativas
deberán formularse dentro das vinte e catro horas seguintes á realización do exercicio ao que
non tivesen comparecido e, de ser apreciadas polo Tribunal, causarán a suspensión inmediata
das probas pendentes ata que non sexa examinado do anterior exercicio o aspirante
interesado.
Naqueles exercicios que non poidan realizarse conxuntamente, iniciarase por orde alfabético,
comezando polo primeiro aspirante de quen a letra do seu primeiro apelido coincida coa que
resulte do sorteo anual realizado pola Secretaría de Estado para a Administración Pública a
que se refire o artigo 17 do Real decreto 364/1995, de 10 de marzo.
6.6 Garantías na realización dos exercicios
Os exercicios realizaranse a porta pechada, sen máis asistencia que a dos opositores, os
membros do Tribunal Cualificador e os colaboradores que precise designados por este, de ser
o caso. Unha vez comezados os exercicios, non se poderá abandonar o lugar ata que remate o
tempo máximo previsto para a súa realización e o Tribunal Cualificador recolla a
documentación correspondente, a menos que o Tribunal Cualificador o autorice de maneira
expresa. Os aspirantes non se poderán colocar en lugares diferentes para a realización das
probas, agás que resulte procedente a súa distribución en varias estancias debido á
concorrencia dun número elevado.
Durante o tempo fixado para a realización dos exercicios, non se poderán utilizar nin manipular
de ningunha maneira aparatos de telefonía móbil, ordenadores, máquinas calculadoras, ou
outros, nin ningún tipo de material de apoio que non estea expresamente autorizado, de ser o
caso, para os exercicios en que resulte necesario, o que se deberá aclarar nas
correspondentes bases específicas; o incumprimento suporá a expulsión e a exclusión do
procedemento de selección por parte do Tribunal Cualificador.
Na realización dos exercicios escritos deberá garantirse, sempre que sexa posible, o
anonimato dos aspirantes; cada opositor, de ser o caso, poderá quedar coa copia das
preguntas do exercicio realizado ao seu termo. Nos exercicios que comprendan probas físicas
o Tribunal Cualificador poderá esixir certificado médico que acredite que os aspirantes se
atopan en debidas condicións para realizalas, ou sometelos a un recoñecemento médico
previo.
6.7 Preguntas anuladas
Se o Tribunal Cualificador, de oficio, ou con base nas reclamacións que os interesados
puidesen ter presentado nos dous días hábiles seguintes ao de realización, anulase algunha ou
algunhas das preguntas incluídas nun exercicio, anunciarase publicamente no Boletín Oficial
da Provincia, así como no taboleiro de anuncios do Concello.

7.- SISTEMA DE SELECCIÓN E CUALIFICACIÓN DOS EXERCICIOS
Nas convocatorias específicas que completan estas bases xerais concretarase o sistema de
selección, así como os sistemas de cualificación dos distintos exercicios.
No sistema de concurso-oposición, a fase de concurso, que será previa á de oposición, non
terá carácter eliminatorio nin poderá terse en conta para superar as probas da fase de
oposición.
O empate no orde final de puntuación resolverase a favor do aspirante con maior puntuación
na fase de oposición; de continuar o empate resolverase a favor da maior cualificación no
último exercicio obrigatorio e eliminatorio e se persistise o empate, determinarase polo
exercicio anterior e así sucesivamente. No sistema de concurso, o empate dirimirase en favor
da maior puntuación no primeiro apartado do baremo, e de ser o caso, dos seguintes apartados
do baremo, polo seu orde. En último caso, decidirase o desempate sempre a favor da persoa
de maior idade.
8.- RELACIÓN DE APROBADOS
8.1 Publicación da lista
Unha vez rematada a cualificación dos aspirantes, o Tribunal Cualificador fará pública a
relación de aprobados por orde de puntuación, nos locais onde se tivese realizado o último
exercicio, de ser o caso, e no taboleiro de anuncios do Concello, indicando os apelidos, nome e
números de documento nacional de identidade.
O acto que poña fin ao procedemento de selección deberá ser motivado. A motivación dos
actos do Tribunal Cualificador dictados en exercicio de discreccionalidade técnica no
desenvolvemento do seu cometido estará referida ao cumprimento das bases da convocatoria.
En ningún caso o Tribunal Cualificador poderá aprobar nin declarar que superaron o
procedemento de selección un número superior de aspirantes ao de prazas convocadas.
Calquera proposta que contraveña o anteriormente establecido será nula de pleno dereito.
8.2 Elevación da lista
Ao mesmo tempo da súa publicación no taboleiro de anuncios do Concello, o Tribunal
Cualificador elevará dita relación, xunto coa acta da última reunión e a proposta, á autoridade
competente para os efectos da tramitación da publicación no Boletín Oficial da Provincia e do
pertinente nomeamento.
O Presidente da Corporación resolverá de acordo coa proposta do Tribunal Cualificador, que
terá carácter vinculante, e disporá que se publique a relación de aprobados no Boletín Oficial
da Provincia.
8.3 Renuncia

Poderase renunciar a participar nos procedementos de selección mentres que os Tribunais
Cualificadores non publiquen e eleven as propostas dos candidatos para o seu nomeamento.
8.4 Aspirantes non declarados aptos
O seguinte da lista que tendo superado a puntuación mínima non fose declarado apto, non ten
dereito nin expectativa para un ulterior nomeamento, ou contratación, nin para ocupar unha
praza que exista vacante non incluída na convocatoria. Tampouco se poderán completar as
listas de aprobados de ser o caso que se incumpran os requisitos polos aspirantes aprobados,
quedando neste caso a praza ou prazas vacantes.
9.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
9.1 Documentos esixidos
Os aspirantes propostos achegarán á Secretaría do Concello os documentos que acrediten
cumprir os requisitos esixidos nas bases xerais e específicas de cada convocatoria, e
concretamente:
a) Os aspirantes de nacionalidade española, fotocopia do documento nacional de identidade ou
pasaporte.
Os aspirantes estranxeiros que residan en España deberán presentar, ademais, unha copia
autenticada ou fotocopia (xunto co orixinal para a súa compulsa) da tarxeta de residente
comunitario ou de familiar de residente comunitario en vigor ou, de ser o caso, da tarxeta
temporal de residente comunitario ou de traballador comunitario fronteirizo en vigor.
Os aspirantes que sexan nacionais da Unión Europea ou dalgún Estado ao que, de acordo cos
tratados internacionais asinados pola Unión Europea, e ratificados por España, lles sexa de
aplicación a libre circulación de traballadores, que non residan en España, ben por residir no
estranxeiro ou por atoparse en España en réxime de estancia, deberán presentar unha copia
autenticada ou fotocopia (xunto co orixinal para a súa compulsa) do documento de identidade
ou pasaporte.
Os familiares dos anteriores deberán presentar unha copia autenticada ou fotocopia (xunto co
orixinal para a súa compulsa) do visado e, de ser o caso, do xustificante de ter solicitado a
correspondente tarxeta ou xustificante de ter solicitado a exención do visado e da
correspondente tarxeta. De non ter solicitado estes documentos, deberán presentar os
documentos expedidos polas autoridades competentes que acrediten o vínculo de parentesco
e unha declaración xurada ou promesa do español, do nacional dalgún dos Estado membros
da Unión Europea ou do nacional dalgún Estado ao que de acordo cos tratados internacionais
asinados pola Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre
circulación de traballadores, co que existe este vínculo, de que non está separado de dereito
do seu cónxuxe e, de ser o caso, do feito de que o aspirante vive ás súas expensas ou está ao
seu cargo.

b) Copia autenticada ou fotocopia (xunto co orixinal para a súa compulsa) do título esixido nas
bases específicas das convocatorias correspondentes, ou certificación académica oficial
acreditativa da finalización dos estudios esixidos. Para o caso de titulacións obtidas no
estranxeiro, credencial que acredite fidelisimamente a súa homologación ou validación polo
organismo competente antes da data de expiración do prazo de presentación de solicitudes
sinalado na convocatoria, non bastando a xustificación de ter iniciado, antes de dita data, o
expediente de homologación.
c) Certificado médico oficial de non padecer enfermidade nin estar afectado por discapacidade
física, psíquica e sensorial que imposibilite o normal exercicio das funcións propias da
categoría á que se accede, expedido por un colexiado en exercicio, segundo as esixencias da
base xeral 2.1.5.
d) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separado mediante expediente disciplinario
do servicio de ningunha Administración Pública, nin atoparse inhabilitado por sentencia firme
para o exercicio de funcións públicas.
e) Cando proceda, os aspirantes que optasen pola cota de discapacitados que superen o
correspondente procedemento de selección deberán aportar certificación expedida polos
órganos competentes do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais ou da Comunidade
Autónoma correspondente, na que se acredite a cualificación da eiva, o seu grao e a
compatibilidade co desenvolvemento das tarefas e funcións correspondentes.
Os que tivesen a condición de funcionarios públicos, estarán exentos de xustificar as
condicións e requisitos xa acreditados para obter o seu anterior nomeamento, debendo
presentar unicamente certificación do Ministerio, Administración Autonómica, Corporación
Local ou Organismo Público do que dependan, acreditando a súa condición e demais
circunstancias que consten no seu expediente persoal.
9.2 Prazo
O prazo para a presentación de documentos será de vinte días naturais, contados a partir do
seguinte ao da publicación da lista de aprobados no Boletín Oficial da Provincia.
9.3 Consecuencias da non presentación ou acreditación dos requisitos
Os que, dentro do prazo indicado na base xeral 9.2, salvo os casos de forza maior, que deberá
quedar debidamente acreditada no expediente e valorada pola Alcaldía, non presentasen a
documentación ou dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos esixidos, non poderán
ser nomeados, quedando anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo da
responsabilidade en que puidesen ter incorrido por falsidade nas súas solicitudes de
participación.
A Alcaldía, por si ou a proposta do Tribunal Cualificador correspondente, deberá dar conta aos
órganos competentes das falsidades ou inexactitudes nas que puidesen ter incorrido os
aspirantes, para os efectos procedentes.

10.- NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO DE CARREIRA
Logo da superación do procedemento de selección, os que o tivesen superado e acreditado
que reúnen os requisitos esixidos, de conformidade coa proposta do Tribunal Cualificador,
serán nomeados funcionarios de carreira polo Alcalde, segundo as previsións do artigo 21.1.h)
da Lei 7/1985, de 2 de abril, con adscrición de posto de traballo. Se os postos estivesen
ocupados por interinos, paralelamente á orde de nomeamento asinarase a orde de cesamento.
A adxudicación de postos de traballo aos funcionarios de novo ingreso efectuarase de acordo
cos pedimentos dos interesados entre os postos ofertados, segundo o orde obtido no
procedemento de selección, sempre que reúnan os requisitos obxectivos determinados para
cada posto na relación de postos de traballo. Estes destinos terán carácter definitivo,
equivalente a todos os efectos aos obtidos por concurso.
No caso dos aspirantes propostos para as prazas do Corpo de Policía Local, o nomeamento
será de funcionarios en prácticas, debendo superar o curso de formación teórico-práctico na
Academia Galega de Seguridade antes do seu nomeamento como funcionarios de carreira. De
non superar o curso en dúas convocatorias sucesivas, como máximo, perderán todos os
dereitos ás prazas.
Os nomeamentos notificaranse aos interesados e publicaranse no taboleiro de anuncios do
Concello e no Boletín Oficial da Provincia, así como no Diario Oficial de Galicia, segundo as
previsións e para os efectos previstos no artigo 45.2 da Lei 4/1988, de 26 de maio.
11.- TOMA DE POSESIÓN
11.1 Prazo
Para que a condición de funcionario se perfeccione, os nomeados deberán tomar posesión no
prazo dun mes, a contar desde o día seguinte ao da publicación do nomeamento no Diario
Oficial de Galicia, debendo pórse de acordo ou comunicar á Administración, polo menos con
tres días hábiles de antelación, a data na que dentro do prazo indicado para os efectos
tomarán posesión como funcionarios de carreira.
Coa toma de posesión os posesionados quedarán sometidos ás normas que regulan o estatuto
funcionarial, o que fai que deba evitarse incorrer en causa de incompatibilidade, polo que os
que viñesen desenvolvendo un posto incompatible haberán de optar dentro do prazo de toma
de posesión. Faltando a opción en dito prazo, entenderase que se opta pola nova situación,
quedando en excedencia voluntaria na anterior. De ser posible a compatibilidade, previa
autorización, deberase instar dentro dos dez primeiros días do prazo de toma de posesión,
entendéndose este prorrogado en tanto recae resolución.
11.2 Forma
Para a toma de posesión os interesados comparecerán na Casa do Concello calquera día hábil
de entre os expresados na base xeral 10.1, en horas de nove da mañá a dous da tarde.

Nese momento, e como requisito previo á toma de posesión, os interesados deberán xurar ou
prometer, de conformidade co establecido no Real decreto 707/1979, de 5 de abril, fidelidade á
Constitución e obediencia ás Leis, así como desenvolver con imparcialidade o exercicio da
Función Pública.
A toma de posesión corresponde outorgala ao Alcalde, dando fe o Secretario da Corporación, e
materializarase nunha acta que asinarán o posesionado, o Alcalde e o Secretario da
Corporación, e é a data que determina os efectos económicos.
11.3 Efectos de non tomar posesión
Os que sen causa de forza maior debidamente xustificada non cumprisen co requisito da toma
de posesión no prazo especificado na base xeral 10.1 non adquirirán a condición de
funcionarios, quedando en situación de cesantes, con perda de todos os dereitos derivados das
probas selectivas e do nomeamento conferido.
Así mesmo, desde a toma de posesión, os funcionarios quedarán obrigados a utilizar os
medios que para o exercicio das súas funcións poña á súa disposición o Concello de Teo.
12.- SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL
As presentes bases xerais servirán tamén para a selección do persoal contratado en réxime de
dereito laboral, coas adaptacións que se inseriron e as demais requiridas polo réxime xurídico
deste persoal, co máximo respecto ao principio de igualdade de oportunidades de cantos
reúnan os requisitos esixidos. Así, para estes supostos, as referencias que contén o texto a
prazas de funcionarios haberá que entendelas efectuadas a postos de traballo de persoal
contratado laboral. Igualmente, as referencias ao nomeamento de funcionarios hai que
entendelas como á formalización de contrato de traballo.
Asemade, expresamente non serán de aplicación para este tipo de persoal as bases xerais 10
e 11, reguladoras da toma de posesión dos funcionarios.
Ata que non se formalicen os contratos, os aspirantes non terán dereito a ningunha percepción
económica. Será nulo o contrato laboral por tempo indefinido asinado polo Concello cunha
persoa incursa nalgunha das causas de incapacidade específica que sexan de aplicación aos
funcionarios e ao persoal interino.
13.- CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL
Poderase contratar persoal laboral temporal nos supostos de existencia de créditos específicos
de persoal laboral temporal; nos supostos de existencia de créditos de persoal laboral fixo que
estean en situación de vacante (contratos de interinidade); e nos supostos de existencia de
créditos de inversión, mediante contrato de obra ou servicio determinado.
A selección deste tipo de persoal poderase efectuar recorrendo aos servicios públicos de
emprego, ou mediante a constitución dun órgano de selección. Efectuada a selección, o

interesado deberá presentarse no Concello no prazo que se estableza para aportar os seus
datos persoais, asistenciais, de beneficiarios e bancarios.
14.- PUBLICIDADE. RÉXIME DE RECURSOS. MODIFICACIÓNS
As presentes bases xerais, e as específicas de cada convocatoria, publicaranse integramente
no Boletín Oficial da Provincia, segundo as previsións do artigo 97 da Lei 7/1985, e no taboleiro
de anuncios do Concello, así como tamén as convocatorias correspondentes, que ademais se
anunciarán no Diario Oficial de Galicia e máis no Boletín Oficial do Estado, cos contidos
especificados no artigo 6.2 do Real decreto 896/1991, de 7 de xuño, conforme ás previsións do
artigo 233.3 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, e artigo 31 da Lei 4/1988, de 26 de maio.
Estas bases xerais, e as específicas de cada convocatoria, poderán ser impugnadas de acordo
coas previsións da Lei 7/1985, de 2 de abril, e da Lei 30/1992, de 26 de novembro, mediante o
recurso contencioso-administrativo ante dita xurisdicción, no prazo de dous meses desde a
data de publicación no Boletín Oficial da Provincia, podendo non obstante interpórse con
carácter previo e potestativo recurso de reposición ante o Alcalde no prazo dun mes, contado a
partir do día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo de que os
interesados poidan exercitar calquera outro que estimen oportuno. As convocatorias poderán
ser impugnadas da mesma maneira e nos mesmos prazos, pero contados a partir do día
seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial do Estado.
Unha vez publicadas, as bases ou as convocatorias só poderán ser modificadas con suxeición
estricta ás normas da Lei 30/1992, de 26 de novembro.

ANEXO I-a) (modelo de instancia)
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE POSTOS DE
TRABALLO DE PERSOAL LABORAL DO CONCELLO DE TEO

1) DATOS PERSOAIS:
Apelido 1:

Apelido 2:

Nome:

Núm. Documento Identidade:

Domicilio:

CP

Localidade:

Tfno:

Provincia:

Data de nacemento:

País:
Nacionalidade:

2) PROCESO SELECTIVO:
Posto de traballo:
Data da convocatoria:

BOP:

DOG:

BOE:

Titulación mínima esixida:
3) MÉRITOS ALEGADOS: (Non utilizar os espazos sombreados. Serán cubertos polo tribunal).
MÉRITOS (de necesitar máis espazo, utilizar outra folla)
A) PROFESIONAIS

B) FORMATIVOS

C) ENTREVISTA

PUNTUACIÓN TOTAL

_________________, ____ de ______________________ de _______
(Sinatura)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE TEO, (A Coruña)

Prensa:

ANEXO I-b) (declaración xurada ou promesa)
D./D.ª ........ con domicilio en ........, e con DNI/NIE/pasaporte ........ declara baixo xuramento
(ou promete):
Que coñece e acepta as bases xerais e específicas que rexerán para dita convocatoria, e
declara que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos, referidos á finalización do prazo
sinalado para a presentación de instancias.
Que se compromete, de ser o caso de resultar nomeado/a, a prestar xuramento ou
promesa conforme ao RD 707/1979, de 5 de abril (só para as prazas de funcionarios).
Que non está sometido/a a sanción disciplinaria ou condena que me impida o acceso á
función pública.
(País, localidade, data e sinatura)

Bases específicas para a provisión mediante persoal funcionario de carreira, por
promoción interna, de dous postos de traballo de Administrativo previsto na Oferta de
Emprego Público do Concello de Teo (A Coruña) para 2006 (BOE núm. 146, de 20-062006) .

1.-

Clasificación:

Persoal

funcionario.

Escala:

Administración

Xeral.

Subescala:

Administrativa. Denominación: Administrativo. Grupo: C.
2.-

Requisitos esixidos:
2.1) Estar en posesión do título de Bacharelato Superior, Formación Profesional de
Segundo Grao ou equivalente, debendo ó aspirante xustificar dita equivalencia, ou
estar en condicións de obtelo antes da data en que remate o prazo de solicitudes.
2.2) Ser funcionario do Concello de Teo cunha antigüidade mínima de 2 anos na
subescala auxiliar, (grupo D).

3.-

Numero de postos: Dous.

4.-

Selección:
4.1) Forma de acceso: Promoción interna.
4.2) Sistema de selección: Concurso-oposición.

5.- Desenvolvemento da selección:
5.1.- Fase de concurso:
O concurso versará sobre a valoración dos seguintes méritos:
5.1.1.- Méritos profesionais
a) Por servizos prestados no Concello de Teo, en posto de igual ou similar natureza: 0,50
puntos por cada mes completo de servizos prestados.
b) Por servizos prestados noutros concellos, en posto de igual ou similar natureza: 0,25 puntos
por cada mes completo de servizos prestados.
c) Por servizos prestados en calquera outra Administración Pública en postos de igual ou
similar natureza: 0,10 puntos por cada mes completo de servizos prestados.
Os extremos anteriores acreditaranse mediante certificación expedida polo Secretario da
Administración ou organismo correspondente. A puntuación máxima do conxunto dos
apartados anteriores é de 10,00 puntos.
5.1.2.- Méritos formativos
a) Por cursos relacionados co posto de traballo ao que se aspira e coas ferramentas
necesarias para o seu desenvolvemento:
- Por cada curso de 20 horas ou mais e menos de 50 horas: 0,50 puntos.
-Por cada curso de 50 horas ou mais e menos de 100 horas: 1,00 puntos.
-Por cada curso de 100 horas ou mais: 1,50 puntos
A puntuación máxima deste apartado non poderá exceder de 10,00 puntos.
Nos documentos acreditativos da realización dos cursos, deberá constar a duración dos
mesmos. De non figurar, entenderase que teñen menos de 20 horas e, polo tanto, non serán
valorados.
5.2.- Fase de oposición:
Constará dos seguintes exercicios:
Primeiro exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en contestar, no período máximo
dunha hora, a un cuestionario de 68 preguntas tipo "test" cun contido relacionado co temario de
materias do programa anexo á presente convocatoria. A resposta a cada unha das preguntas
do "test" será seleccionada de entre tres posibles alternativas, sendo válida só unha destas.
Para obter a puntuación do opositor nesta proba asignaranse 0,147 puntos por cada resposta
correcta. Por cada resposta incorrecta restaranse 0,05 puntos. Para superar este exercicio é
preciso acadar un mínimo de 5 puntos.
Segundo exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio. Consistirá nunha proba práctica de manexo de
aplicacións de ofimática en entorno Windows.

Esta proba terá unha duración de 90 minutos e cualificarase de 0 a 10 puntos, sendo preciso
acadar un mínimo de 5 puntos para superala. Corresponde ó tribunal determinar o nivel de
coñecementos mínimos para acadar a puntuación mínima (5 puntos).
Terceiro exercicio.- De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá na resolución nun tempo
máximo de 90 minutos dun suposto práctico relacionados coa xestión de expedientes
ordinarios da administración local.
Cuarto exercicio.- De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en traducir nun tempo
máximo de trinta minutos, e sen axuda de diccionario, un texto de castelán a galego, e outro de
galego a castelán, propostos polo Tribunal. Esta proba cualificarase de “Apto” ou “Non Apto”.
Estarán exentos de realizar este exercicio os aspirantes que acrediten a súa capacidade
mediante

a

presentación

do

correspondente

certificado

de

aptitude

no

curso

de

perfeccionamento, ou estudios equivalentes, na forma e no prazo especificados na base xeral
3.2.1 da convocatoria.
6.- Cualificación:
A cualificación definitiva do concurso-oposición será o resultado da suma das puntuacións
outorgadas polo Tribunal en cada un dos exercicios que compoñen a fase de oposición e a
puntuación resultante da fase de concurso.
ANEXO I – Temario
Parte xeral:
1.-

As fontes do dereito administrativo. Xerarquía das fontes. O principio de legalidade na

actuación administrativa.
2.-

A organización territorial do Estado. Os Estatutos de autonomía. A Comunidade

autónoma de Galicia e o seu Estatuto de autonomía
3.-

O Acto administrativo. Concepto, clases e elementos. Motivación e notificación. Eficacia

e validez dos actos administrativos. Revisión, anulación e revogación.
4.-

O Procedemento Administrativo como garantía formal. Principios Xerais. A Lei de

réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común: contido
e ámbito de aplicación. Fases do procedemento administrativo.
5.-

Os Recursos administrativos: concepto e clases. Recursos de alzada, reposición e

extraordinario de revisión. A xurisdicción contencioso-administrativa.
6.-

Os contratos administrativos: concepto e clases. Estudio dos seus elementos. O seu

cumprimento. A revisión de prezos e outras alteracións contractuais. Incumprimento dos
contratos administrativos.
7.-

Os contratos administrativos típicos. Procedementos e formas de adxudicación.

8.-

A Actividade de fomento da Administración Pública: as subvencións. Réxime xeral.

9.-

As políticas de igualdade de xénero. Normativa vixente. Os plans de igualdade de

oportunidades entre homes e mulleres.
10.-

Os tributos. Tipos. Réxime normativo.

11.-

O persoal ó servizo das Administracións Públicas. Réxime xurídico. O persoal

funcionario: funcionarios de carreira e funcionarios de emprego. A oferta de emprego público. A
selección dos funcionarios. Situacións administrativas dos funcionarios. Adquisición e perda da
condición de funcionarios.
12.-

O persoal laboral ó servizo das administracións públicas. Selección. O contrato laboral:

contido, duración e suspensión. Negociación laboral, conflictos e convenios colectivos.
13.-

As retribucións do persoal ó servizo da Administración Pública. Nóminas: estrutura e

normas de confección. Altas e baixas: a súa xustificación. Devengo e liquidación dos dereitos
económicos.
14.-

A actividade económica e financeira das administracións públicas. O orzamento. As

empresas públicas. Xestión das subvencións.
15.-

A relación da contratación administrativa e a xestión de subvencións coa execución

orzamentaria.
Materias específicas:
16.-

O Réximen Local Español. Principios Constitucionais e regulación xurídica.

17.-

O municipio. O termo municipal. A poboación municipal. O empadroamento

18.-

Órganos do Concello: O Alcalde. O Pleno. A Xunta de Goberno Local. Comisións

Informativas. Atribucións e competencias dos órganos.
19.-

Funcionamento dos órganos colexiados: Convocatorias, Orde do día, Actas e

Certificacións de acordos.
20.-

O Rexistro Xeral de documentos. Entrada e saída. Requisitos para a presentación de

instancias e outros documentos. Comunicacións, notificacións, arquivo de documentos.
Informatización
21.-

Ordenanzas e Regulamentos das Entidades Locais. Clases. Procedementos de

elaboración e aprobación.
22.-

A Licencia Municipal. Procedementos para o outorgamento de Licencias.

23.-

Os bens das entidades locais. Clasificación. Réxime dos bens comunais. Os Montes en

Man Común. Utilización dos bens das entidades locais. Adquisición e alleamento.
24.-

O servicio público. Formas de xestión. Consideracións especial da Concesión. As

empresas municipais, os consorcios e as empresas mixtas.
25.-

Facendas Locais: Os recursos dos Concellos. As Ordenanzas Fiscais.

26.-

O Orzamento. Significado e contido. Técnicas de preparación. O Orzamento por

programas. Execución do orzamento. As modificacións orzamentarias: créditos extraordinarios
e suplementos de crédito; Ampliación de créditos; xeración de créditos; transferencias de
créditos; incorporación de créditos.
27.-

Liquidación do orzamento. A Conta Xeral.

28.-

As eleccións Locais na Constitución de 1978 e na Lei Orgánica 5/1985, do Réxime

Electoral Xeral, e as súas modificacións.
29.-

Réxime do Solo e Ordenación Urbana. Lexislación vixente e principios inspiradores.

Competencia municipal en materia de urbanismo. O Concello como principal autor do
Urbanismo. A Clasificación do Solo.

30.-

Instrumentos do planeamento urbanístico. Tipoloxía do planeamento municipal. Os

Plans Xerais. Plans parciais. Estudos de detalle. Os programas de actuación urbanística. Os
proxectos de urbanización. Procedementos de elaboración e aprobación.
31.-

Execución do planeamento. Siss de actuación. As cesións obrigatorias e gratuítas.

32.-

A intervención na edificación e no uso do solo. O dereito a edificar. Infraccións

urbanísticas: restauración da orde urbanística; os expedientes sancionadores.
33.-

A información administrativa. Relacións cos cidadáns. O cidadán como cliente dos

servizos e prestacións públicas.
34.-

A eficacia administrativa. A dirección por obxectivos. O control da actividade

administrativa. As novas tecnoloxías e a súa aplicación na Administración Local.
35.-

A organización do traballo. O protocolo administrativo. O uso do linguaxe

administrativo.
36.-

O arquivo. Organización dos fondos documentais. O arquivo a disposición da

Administración, os cidadáns e a investigación. A documentación na Administración Local:
tratamento e análise.
37.-

Concepto de Informática. Arquitectura de ordenadores. Evolución da estructura dos

ordenadores. A periferia dun ordenador. Soportes da información. Unidades de entrada e de
saída.
38.-

O concepto de programa. Os linguaxes de programación. Os siss operativos. Os

paquetes de programas.
39.-

Estrutura do almacenamento de datos. Tipos de ficheiros. As Bases de Datos:

características, obxectivos e tipos.
40.-

A teleinformática. Esquema xenérico de transmisión de datos. As redes públicas de

transmisión de datos.
41.-

A automatización de oficinas. Siss físicos máis utilizados. Os ordenadores persoales e

os siss multiposto. Softwares específicos para a automatización de oficinas. Repercusións
organizativas da automatización de oficinas.

Bases específicas para a provisión mediante persoal funcionario de carreira, por
promoción interna, dunha praza de Auxiliar de Administración Xeral prevista na Oferta
de Emprego Público do Concello de Teo (A Coruña) para 2006 (BOE núm. 146, de 20-062006)
1.-

Clasificación:

Escala:

Administración

Xeral.

Subescala:

Auxiliar

administrativa.

Denominación: Auxiliar Administrativo. Grupo D.
2.- Requisitos esixidos:
2.1 Título de graduado en educación secundaria obrigatoria, graduado escolar, formación
profesional de primeiro grao ou equivalente.

2.2 Ser funcionario do Concello de Teo cunha antigüidade mínima de dous anos no grupo
E.
3.- Número de prazas: Unha.
4.- Forma de acceso: Promoción interna
5.- Sistema de selección: Concurso-oposición.
6.- Desenvolvemento da selección:
6.1 Fase de concurso:
Non terá carácter eliminatorio, e valorarase o seguinte:
a) Por servizos prestados no Concello de Teo: 0,25 puntos por cada mes completo de servizos
prestados.
b) Por servizos prestados noutros Concellos: 0,10 puntos por cada mes completo de servizos
prestados.
c) Por servizos prestados en calquera outra Administración Pública: 0,05 puntos por cada mes
completo de servizos prestados.
Os extremos anteriores acreditaranse mediante certificación expedida polo Secretario da
Administración correspondente. A puntuación máxima do conxunto dos apartados anteriores é
de 8 puntos.
6.2 Fase de oposición:
Constará dos seguintes exercicios:
Primeiro exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en contestar, no período máximo
dunha hora, a un cuestionario de 40 preguntas tipo "test" cun contido relacionado co temario de
materias do programa anexo á presente convocatoria. A resposta a cada unha das preguntas
do "test" será seleccionada de entre tres posibles alternativas, sendo válida só unha destas,
non puntuando do xeito negativo as respostas incorrectas. Para obter a puntuación do opositor
nesta proba asignaranse 0,25 puntos por cada resposta correcta.
Segundo exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio. Consistirá na realización dun suposto práctico
de carácter ofimático sobre ordenador utilizando o programa de tratamento de textos Microsoft
Word. Nesta fase avaliarase a capacidade do aspirante para a composición de documentos
escritos.
O tempo máximo para realizar este exercicio será de 30 minutos.

Terceiro exercicio.- De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en traducir nun tempo
máximo de trinta minutos, e sen axuda de diccionario, un texto de castelán a galego, e outro de
galego a castelán, propostos polo Tribunal. Esta proba cualificarase de “Apto” ou “Non Apto”.
Estarán exentos de realizar este terceiro exercicio os aspirantes que acrediten a súa
capacidade mediante a presentación do correspondente certificado de aptitude no curso de
iniciación, ou estudios equivalentes, na forma e no prazo especificados na base xeral 3.2.1 da
convocatoria.
7.- Cualificación:
A cualificación do primeiro exercicio estará comprendida entre 0 e 10 puntos. Efectuarase
conforme ó descrito na base anterior e para superar o exercicio será acadar, como mínimo,
cinco (5) puntos.
O segundo exercicio cualificarase de 0 a 10 puntos por cada membro do Tribunal, sendo
eliminados os opositores que non acaden un mínimo de cinco puntos.
A cualificación definitiva do concurso-oposición será o resultado da suma das puntuacións
outorgadas polo Tribunal en cada un dos exercicios que compoñen a fase de oposición e a
puntuación resultante da fase de concurso.
ANEXO
Programa
1.- A Constitución española de 1978. Estructura. Especial referencia aos dereitos fundamentais
e ás liberdades públicas. A Coroa.
2.- As Cortes Xerais. O Goberno e a Administración do Estado.
3.- Organización territorial do Estado. O Estatuto de Autonomía de Galicia.
4.-Concepto e regulación do procedemento administrativo. Iniciación, ordenación, instrucción e
finalización. Recursos administrativos.
5.- Réxime local español: clases de entidades locais. Especial referencia ao municipio:
elementos e competencias.
6.- A organización municipal. O Concello. Órganos básicos: Alcalde, tenentes de Alcalde, Pleno
e Xunta de Goberno Local. Órganos complementarios.
7.- A Administración local. Entidades que comprende. Regulación actual.
8.- O municipio. O termo municipal. A poboación. O empadroamento.
9.- Réxime de funcionamento dos órganos colexiados locais. Sesións e acordos.
10.- Actas, certificacións, comunicacións, notificacións e publicación dos acordos. Control dos
actos e acordos locais polas administracións estatal e autonómica.
11.- A potestade regulamentaria das entidades locais: ordenanzas, regulamentos e bandos:
procedementos de elaboración e aprobación .
12.- O persoal ao servizo da Administración local: clases. Oferta de emprego público. As
relacións de postos de traballo. Dereitos e deberes dos funcionarios locais. Réxime de
incompatibilidades.

13.- O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción e terminación. Os
recursos administrativos. As reclamacións previas ao exercicio das accións civís e laborais.
14.- Finalización do procedemento; a obriga de resolver. Contido da resolución. A finalización
convencional. O silencio administrativo. O desistimento e a renuncia. A caducidade.
15.- Dereitos e deberes dos veciños no ámbito local: información e participación cidadá.
16.- O rexistro de documentos: concepto. O rexistro de entrada e saída: o seu funcionamento
nas Corporacións locais. Presentación de instancias e outros documentos nas oficinas
públicas. O arquivo. Clases de arquivo e o seu funcionamento. O dereito dos cidadáns. O
acceso aos arquivos e rexistros.
17.- O orzamento das Corporacións locais: elaboración, aprobación e execución.
18.- As facendas locais: recursos das facendas locais. Impostos, taxas e contribucións
especiais
19.- Contratos das administracións públicas: disposicións xerais, requisitos para contratar,
actuacións administrativas preparatorias dos contratos, tramitación dos expedientes de
contratación e adxudicación dos contratos.
20.- O planeamento urbanístico: Instrumentos de ordenación. A protección da legalidade
urbanística. O procedemento sancionador. As licencias. Actos suxeitos a licencia. O
procedemento de concesión. A caducidade.

Bases específicas para a provisión mediante persoal funcionario de carreira de
cinco prazas de Gardas da Policía Local previstas na Oferta de Emprego Público
do Concello de Teo (A Coruña) para 2006 (BOE núm. 146, de 20-06-2006)
1.- Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Servizos Especiais, clase
Policía Local. Denominación: Auxiliar de Policía Local. Correspondente ao Grupo D.
2.- Requisitos dos aspirantes: Para ser admitido/a á realización das probas, os aspirantes
deberán reunir, os seguintes requisitos:
a) Ser cidadán/a español/a.
b) Estar en posesión do título de graduado escolar, formación profesional de 1º grao ou
equivalente, ou en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación de
instancias.
c) Ter cumpridos 18 anos e non pasar dos 30 anos ( este requisito se cumpre sempre que
na data de remate do prazo de presentación de instancias non se teñan cumpridos 31 anos de
idade).
d) Ser titular dos permisos de conducir das clases A e BTP na data en que remate o prazo
de presentación de instancias, comprometéndose mediante declaración a mantelo vixentes
namentres permaneza en servizo activo.
e) A altura mínima esixida será de 1,70 m. para os aspirantes masculinos e de 1,65 m.
para as aspirantes femininas.

f) Aportar un certificado médico no que se faga constar expresamente que o/a aspirante
reúne as condicións físicas e sanitarias necesarias e suficientes para a realización dos
exercicios físicos que forman a segunda proba selectiva, que se presentará inmediatamente
antes do comezo das probas físicas o que non excluirá as comprobacións posteriores do que
se reflicte no certificado médico.
g) Presentar unha declaración responsable e por escrito do compromiso de portar armas e,
no seu caso, de chegar a utilizaras.
h) Non estar inhabilitado/a para o exercicio das funcións públicas nin separado/a do
servizo ás administracións públicas por expediente disciplinario ou resolución xudicial firme.
i) Non padecer enfermidade ou eiva física ou psíquica que impida ou sexa incompatible co
normal desempeño das funcións ou tarefas correspondente á praza.
3.- Numero de prazas: Cinco.
4.- Sistema de selección: Oposición libre.
5.- Desenvolvemento da selección.A oposición constará dos seguintes exercicios:
Primeira.- De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na realización dun test de habilidades cognitivas e dous cuestionarios de
personalidade no tempo máximo que determine o tribunal, dirixido a valorar a capacidade de
razoamento, así como dos aspectos da personalidade máis adecuadas ás funcións que vai
desenvolver, contidas no artigo 53 da Lei de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.
Levarase a cabo esta proba mediante un test e cuestionarios normalizados e a valoración dos
aspirantes realizarase por comparación cos baremos e perfís do devandito test e cuestionarios.
O contido concreto dos baremos e perfís será o que figuran no anexo III destas bases.
A valoración será de apto/non apto.
Segunda: De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na realización das probas físicas que se relacionan no Anexo IV destas bases.
Para poder realizar esta proba selectiva deberá acompañarse o certificado a que se fai
referencia na base segunda letra f).
Terceira: De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá nun recoñecemento médico no que se valorará se nos aspirantes concorre algunha
das causas de exclusión que figuran no anexo II destas bases. O profesional ou profesionais
da menciña (médicos) encargados de efectuar estas probas será escollidos polo tribunal.

Cualificarase esta proba, logo do informe do profesional elixido, como apto/ no apto. Para a
realización desta proba aplicaranse aos aspirantes as técnicas médicas de uso convencional
que se xulguen oportunas, incluída a analítica de sangue e urina.
Cuarta: De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá en desenvolver por escrito dous temas sacados á sorte de entre os comprendidos no
programa que figura como anexo I destas bases, un correspondente á parte xeral e outro á
específica, nun tempo máximo de dúas horas.
Esta proba cualificarase de 0 a 10 puntos, en cada tema, sendo preciso acadar un mínimo de 5
puntos en cada tema para superala. Corresponde ó tribunal determinar o nivel de
coñecementos mínimos para acadar a puntuación mínima (5 puntos).
Quinta: De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na resolución de dous supostos teórico prácticos sobre o traballo de policía do posto
ao que se opta, nun tempo máximo dunha hora, relacionados co programa que figura como
anexo I destas bases pero sen aterse a un epígrafe concreto do mesmo. A cualificación de
cada suposto será de 0 a 10 puntos sendo preciso acadar un mínimo de 5 puntos en cada
suposto para superar esta proba. Corresponde ó tribunal determinar o nivel de coñecementos
mínimos para acadar a puntuación mínima (5 puntos).
Sexta: De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Relativo a coñecementos de toponimia do Concello, e consistirá en contestar por escrito, nun
tempo máximo de 30 minutos, 20 preguntas relativas á situación de edificios singulares,
históricos e oficiais, situación de rúas, prazas, lugares,vías de comunicación, sentidos de
circulación, ríos do termo municipal e outros contidos do planeamento municipal.
Esta proba cualificarase de 0 a 10 puntos, sendo preciso acadar un mínimo de 5 puntos para
superala.
Sétima: Proba de galego . De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na traducción directa e/ou inversa dun texto facilitado polo tribunal, sen axuda de
diccionario, nun tempo máximo de trinta minutos. No mesmo valorarase a corrección na
escritura da lingua galega. Esta proba cualificarase de “Apto” ou “Non Apto”.
Estarán exentos de realizar este terceiro exercicio os aspirantes que acrediten a súa
capacidade mediante a presentación do correspondente certificado de aptitude no curso de
iniciación, ou estudios equivalentes, na forma e no prazo especificados na base xeral 3.2.1 da
convocatoria.
7.- Cualificación: A cualificación definitiva da oposición será o resultado da suma das
puntuacións outorgadas polo Tribunal en cada un dos exercicios que a compoñen.

ANEXO I
Programa
Parte xeral.
Tema 1.-A Constitución española de 1978. Principios xerais e estrutura.
Tema 2.- Referencia aos dereitos fundamentais e liberdades públicas dos españois.
Tema 3.-A organización territorial do Estado. Administración xeral do estado, administración
autonómica e administración local.
Tema 4.- As Comunidades Autónomas. Os estatutos de autonomía. O estatuto de autonomía
de Galicia.
Tema 5. Procedemento administrativo. Fases do procedemento administrativo.
Tema 6 .-O Réxime Local Español. Principios constitucionais e regulación xurídica. Entidades
que integran a administración local
Tema 7. O municipio. Organización e competencias. Facendas Locais: Concepto e clasificación
dos ingresos
Tema 8.- A función pública local e a súa organización. Os funcionarios públicos locais.
Dereitos, deberes e incompatibilidades. Réxime disciplinario dos membros da policía local.
Tema 9.- O poder xudicial. Órganos xurisdiccionais. Competencias.
Tema 10.- A Lei de normalización lingüística de Galicia. A Lei do uso do galego na
administración local.
Tema 11.-Potestades das entidades locais. Especial referencia a potestade regulamentaria.
Tema 12.- Formas da acción administrativa: fomento, intervención ou policía e servizo público.
Especial referencia á actividade de policía: límites.
Tema 13.- O cidadán ante a Administración. Dereitos dos cidadáns.
Parte específica.
Tema 1.- A normativa reguladora de forzas e corpos de seguridade.

Tema 2.- A normativa vixente en materia de coordinación das Policías Locais.
Tema 3.- A normativa vixente en materia de seguridade cidadá.
Tema 4.- A detención: concepto. Supostos legais nos que procede a detención e identificación
de persoas. Dereitos do detido.
Tema 5.- Normativa en materia de circulación.
Tema 6.- Normas xerais de comportamento na circulación.
Tema 7.- Alumeado de sinalización óptica de vehículos. Clasificación, descrición e utilización
Tema 8.- A inmobilización e retirada dos vehículos pola grúa, detención e estacionamento.
Tema 9.- Os sinais de circulación.
Tema 10.-Accidentes de tráfico. Concepto e clases. Actuación inmediata e actividades
administrativas.
Tema 11.- Tráfico e policía municipal. Organización e misións. Servizos. Regulación do tráfico.
Denuncia de infraccións e investigación de accidentes. Atestados.

Tema 12.- Ordenanza municipal reguladora da tenza de animais potencialmente perigosos.
Tema 13.- A contaminación acústica. Normativa aplicable.
Tema 14.- Os controis de alcoholemia. Procedemento e normativa aplicable.
Tema 15.- Actuacións policiais en materia de urbanismo.

Tema 16.- Breve descrición do termo municipal de Teo. Principais lugares de interese cultural,
artístico, deportivo e turístico.
ANEXO II – CADRO DE EXCLUSIÓNS MÉDICAS
1.-Talla
Estatura mínima: 1.70 metros os homes e 1.65 as mulleres.
2.-Obesidade- delgadeza
Obesidade ou delgadeza manifestas que dificulten ou incapaciten para o exercicio das funcións
propias do cargo.
Este apartado avaliarase a través do índice peso ideal = 0,75 (talla en centímetros - 150) + 50,
non debendo o peso do/a aspirante desviarse un 20 por 100 do ideal.
3.-Exclusións circunstanciais
Enfermidades ou lesións agudas, activas no momento do recoñecemento, que poidan producir
secuelas capaces de dificultar ou impedir o desenvolvemento das funcións policiais. Nestes
casos poderase, en función do proceso de selección e da natureza da enfermidade, sinalar un
novo prazo de recoñecemento.
4.-Exclusións definitivas
4.1.- Ollo e visión
4.1.1.-Agudeza visual sen corrección inferior ós dous tercios da visión normal nos dous ollos.
4.1.2.-Desprendemento de retina.
4.1.3.-Estrabismo.
4.1.4.-Hemianopsias.
4.1.5.-Discromatopsias.
4.1.6.-Calquera outro proceso patolóxico que, a xuízo dos especialistas do tribunal Médico
dificulte, de xeito importante, a agudeza visual.
4.2.-Oído e audición
-Agudeza auditiva que supoña unha perda entre 1.000 e 3.000 hertzios a 35 decibelios ou de
4.000 hertzios a 45 decibelios.
-Vertixe.
4.3.-Outras exclusións
4.3.1.-Aparello locomotor.- Alteracións do aparello locomotor que limiten ou dificulten o
desenvolvemento das funcións policiais, ou que poidan agravarse, a xuízo do tribunal Médico,
co desempeño do posto de traballo (patoloxía ósea de extremidades, retraccións ou limitacións
funcionais de causa muscular ou articular, defectos de columna vertebral e outros procesos
óseos, musculares e articulares).

4.3.2.- Aparello dixestivo.-Úlcera gastro-duodenal e calquera outro proceso dixestivo que, a
xuízo do tribunal médico, dificulte o desempeño do posto de traballo.
4.3.3.- Aparello cardiovascular.-Hipertensión arterial de calquera causa, non debendo
sobrepasa-las cifras en repouso os 145 mm/Hg, en presión sistólica, e os 90 mm/Hg, en
presión diastólica; varices ou insuficiencia venosa periférica, así como calquera outra patoloxía
ou lesión cardiovascular que, a xuízo do tribunal Médico, poida limitar o desempeño do posto
de traballo.
4.3.4.- Aparello respiratorio.-Asma bronquial, a broncopatía crónica obstrutiva, o neumotórax
espontáneo (en máis dunha ocasión) a tuberculose pulmonar activa ou outros procesos do
aparello respiratorio que dificulten o desenvolvemento da función policial.
4.3.5.- Sistema nervioso.-Epilepsia, depresión, xaquecas, tremor de calquera causa,
alcoholismo, toxicomanías ou outros procesos patolóxicos que dificulten ou limiten o
desenvolvemento da función policial.
4.3.6.- Pel e faneras.- Psoriase, eczema, cicatrices que produzan limitación funcional e outros
procesos patolóxicos que dificulten ou limiten o desenvolvemento da función policial.
4.3.7.- Outros procesos patolóxicos.- Diabete, enfermidades transmisibles en actividade,
enfermidades de transmisión sexual, enfermidades inmunolóxicas sistémicas, intoxicacións
crónicas, hemopatías graves, malformacións conxénitas, psicose ou calquera outro proceso
patolóxico que, a xuízo do tribunal Médico, limite ou incapacite para o exercicio da función
policial.
ANEXO III - PERFIL PSICOLÓXICO PARA O EXAME PSICOTÉCNICO.

Tendo en conta as funcións que para o corpo da policía local se contemplan no artigo 53 da Lei
Orgánica 2/1986, do 13 de marzo, de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, os test irán
dirixidos a excluír aos/as aspirantes con anomalías respecto ao perfil psicolóxico, así como
seleccionar aos/as aspirantes que presenten un perfil máis axeitado respecto ao perfil
mencionado.
As anomalías a ter en conta son as seguintes:
1. Trastorno antisocial. Refírese á conducta irresponsable e antisocial relacionada con
comportamentos irritables agresivos e alleos as normas sociais.
2. Trastorno por dependencia. Consiste nunha conducta dependente e sumisa, incapacidade
para tomar decisión sen unha excesiva cantidade de consellos e recomendacións.
3. Trastorno depresivo. Refírese a comportamentos caracterizados por falta de enerxía ou
fatiga, desánimo, baixa autoestima, falta de concentración ou sentimentos de desesperanza.
4. Trastorno esquizoide. Refírese ó comportamento de indiferenza as relacións sociais e unha
restricción na experiencia e na expresión emocional.
5. Trastorno esquizotípico. Refírese a unha conducta baseada en ideas, aparencias e
comportamentos peculiares e de déficit nas relacións interpersoais.

6. Trastorno por evitación. Consiste nunha conducta de malestar no contexto social e medo
esaxerado á avaliación negativa.
7. Trastorno histriónico. Consiste nun comportamento baseado na esaxeración da
emocionalidade así como na busca de atención.
8. Trastorno límite. Refírese a un comportamento caracterizado pola inestabilidade respecto á
vivencia da propia imaxe, das relacións interpersoais e do estado de ánimo.
9. Trastorno da personalidade masoquista.- Refírese as conductas autodestructivas e aquelas
caracterizadas polo pouco interese do individuo nas experiencias pracenteiras e a tendencia as
situacións ou relacións que lle acarean sufrimento ou malestar.
10.- Trastorno narcisista. Refírese a conducta caracterizada pola grandiosidade en fantasía, a
hipersensibilidade á valoración que recibe, a falta de empatía cara os demais.
11. Trastorno de personalidade negativista.- Fai referencia a conducta esaxeradamente
pesimista, pretendendo ver e xulgas as cousas polo lado máis desfavorable.
12.- Trastorno obsesivo-compulsivo. Refírese a un comportamento caracterizado polo
perfeccionismo, rixidez nos hábitos e inflexibilidade nas tarefas.
13.- Trastorno paranoide. Consiste na tendencia xeneralizada e inxustificada a interpretar as
accións dos demais como deliberadamente agresivas ou ameazantes.
14.- Trastorno da personalidade sádica. Consiste nunha conducta cruel, desconsiderada e
agresiva, dirixida cara os demais.
Asemade valorarase positivamente no test e cuestionarios os factores determinantes da
habilidade e personalidade que deban estar presentes no perfil ideal dos aspirantes o ingreso
neste corpo, e que se traducen en:
1.Habilidade de razoamento lóxico e simbólico. E unha habilidade mental que fai referencia a
capacidade de abstracción do individuo e, dende unha serie de premisas, deducir unha
conclusión axeitada. Isto capacita ó individuo para tomar decisións e para solucionar problemas
ante unha situación crítica.
2. Estabilidade emocional. E unha característica de personalidade que fai referencia a
tendencia xeral a experimentar efectos negativos tales como medo, tristeza, enfado, culpa ou
desgusto. Refírese asemade a facilidade ou dificultade para controlar as emocións e superar as
situacións.
3. Extraversión. Esta característica fai referencia ó grao de sociabilidade, asertividade,
optimismo e enerxía, sentido grupal, sentido do humor e liderazgo.
4. Amigabilidade. Esta é unha dimensión de personalidade que consiste nas tendencias
interpersoais. Fai referencia o altruísmo, axuda ós demais, cooperación, amizade, honestidade
e sinceridade, sinxeleza, tolerancia e confianza.
5. Conciencia- responsabilidade. Esta dimensión refírese o control dos impulsos, non senso de
planificar, organizar e levar a cabo as tarefas. Asemade fai tamén referencia o desexo de logro,
esforzo laboral, orde, coidado, minuciosidade, prudencia, alto rendemento e rigor nas normas
de comportamento.

ANEXO IV – PROBAS DE APTITUDE FÍSICA
1ª proba: facer 20 flexións dos brazos en posición de decúbito prono nun tempo máximo de 50
segundos para os aspirantes masculinos e 15 flexións no mesmo tempo máximo para os
aspirantes femininos. Puntuarase de acordo co seguinte baremo:
Homes

Mulleres

20 flexións

5 puntos

15 flexións

5 puntos

25 flexións

6 puntos

18 flexións

6 puntos

30 flexións

7 puntos

21 flexións

7 puntos

34 flexións

8 puntos

24 flexións

8 puntos

37 flexións

9 puntos

27 flexións

9 puntos

40 flexións

10 puntos

30 flexións

10 puntos

2ª proba: salto de altura con listón a 1,25 m os aspirantes masculinos e a 1,10 m os femininos.
Cualificarase de acordo có seguinte baremo:
Homes

Mulleres

1,25 m

5 puntos

1,10 m

5 puntos

1,30 m

6 puntos

1,15 m

6 puntos

1,35 m

7 puntos

1,20 m

7 puntos

1,40 m

8 puntos

1,25 m

8 puntos

1,45 m

9 puntos

1,30 m

9 puntos

1,50 m

10 puntos

1,35 m

10 puntos

3ª proba: salto de lonxitude con carreira cun mínimo de 4 m para os aspirantes masculinos e
de 3,50 para os femininos. Cualificarase de acordo co seguinte baremo:
Homes

Mulleres

4,00 m

5 puntos

3,50 m

5 puntos

4,10 m

6 puntos

3,60 m

6 puntos

4,20 m

7 puntos

3,70 m

7 puntos

4,30 m

8 puntos

3,80 m

8 puntos

4,40 m

9 puntos

3,90 m

9 puntos

4,50 m

10 puntos

4,00 m

10 puntos

4ª proba: carreira de 200 m. Nun tempo máximo de 30 segundos para os aspirantes
masculinos e de 34 segundos para os femininos. Puntuarase de acordo co seguinte baremo:
Homes

Mulleres

29-30 s

5 puntos

33-34 s

5 puntos

28-29 s

6 puntos

32-33 s

6 puntos

27-28 s

7 puntos

31-32 s

7 puntos

26-27 s

8 puntos

30-31 s

8 puntos

25-26 s

9 puntos

29-30 s

9 puntos

24-25 s

10 puntos

28-29 s

10 puntos

5ª proba: carreira de 1.000 m. Nun temo máximo de 3 minutos e 30 segundos para os
aspirantes masculinos e 4 minutos para os femininos. Puntuarase de acordo co seguinte
baremo:
Homes

Mulleres

3m 30 s

5 puntos

4 m 00 s

5 puntos

3 m 25 s

6 puntos

3 m 95 s

6 puntos

3 m 20 s

7 puntos

3 m 90 s

7 puntos

3 m 15 s

8 puntos

3 m 85 s

8 puntos

3 m 10 s

9 puntos

3 m 80 s

9 puntos

3 m 05 s

10 puntos

3 m 75 s

10 puntos

6ªproba: levantamento dun peso de 40 Kg. os aspirantes masculinos e 25 Kg. os aspirantes
femininos, en posición de pé dende o chan ata estende-los brazos por riba da cabeza, 5 veces
como mínimo durante un minuto. Puntuarase de acordo co seguinte baremo:
Homes

Mulleres

5 veces

5 puntos

5 veces

5 puntos

6 veces

7 puntos

6 veces

7 puntos

7 veces

8 puntos

7 veces

8 puntos

8 veces

10 puntos

8 veces

10 puntos

7ª proba: gabear unha corda.
Gabear unha corda de 7 metros, de alto. Cualificarase de apto ou non apto. Non esta suxeita á
baremo.
A medición farase directamente e á vista, apoiándose nas marcas previamente colocadas na
corda.

Normas comúns ás probas físicas:
A orde establecida na presente base non comporta necesariamente que os exercicios teñan
que executarse seguíndoa.
Para a realización das probas, os aspirantes disporán de dous intentos, agás nas dúas
carreiras.
Os opositores deberán realizar tódalas probas e obter polo menos a puntuación mínima en cada
unha delas.

Para a realización das probas físicas os/as aspirantes deberán vir provistos/as de roupa e calzado
deportivo adecuado.

Bases específicas para a provisión mediante persoal funcionario de carreira de dous
postos de traballo de Conserxe previsto na Oferta de Emprego Público do Concello de
Teo (A Coruña) para 2006 (BOE núm. 146, de 20-06-2006)
1.-

Clasificación:

Persoal

Funcionario.

Escala:

Administración

Especial.

Subescala:

Subalterna. Denominación: Conserxe
2.- Requisitos esixidos: Certificado de escolaridade ou equivalente.
3.- Número de postos: Dous.
4.- Sistema de selección: Oposición libre.
5.- Desenvolvemento da selección:
A oposición constará dos seguintes exercicios:
Primeiro exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito, no tempo
que fixe o tribunal, un test de 20 preguntas con respostas alternativas sobre os temas que
figuran no anexo e outras de cultura xeral.
Segundo exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio. De carácter oral, versará sobre o coñecemento
dos contidos da praza e os traballos a desenvolver, así como sobre o coñecemento do concello
de Teo nos aspectos xeográficos e sociais. Os membros do tribunal teñen libre disposición
para facer as preguntas oportunas.
Terceiro exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio. Consistirá na realización dunha proba de
carácter práctico, a libre elección do tribunal, relativa ós cometidos propios da praza.
Cuarto exercicio.- De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en traducir nun tempo
máximo de trinta minutos, e sen axuda de diccionario, un texto de castelán a galego, e outro de
galego a castelán, propostos polo Tribunal. Esta proba cualificarase de “Apto” ou “Non Apto”.
Estarán exentos de realizar este terceiro exercicio os aspirantes que acrediten a súa
capacidade mediante a presentación do correspondente certificado de aptitude no curso de
iniciación, ou estudios equivalentes, na forma e no prazo especificados na base xeral 3.2.1 da
convocatoria.
6.- Cualificación:
A cualificación dos tres primeiros exercicios estará comprendida entre 0 e 10 puntos. Para
superar os exercicios será preciso acadar, como mínimo, cinco (5) puntos.

A cualificación definitiva da oposición será o resultado da suma das puntuacións outorgadas
polo Tribunal en cada un dos exercicios que a compoñen.
ANEXO
Programa
1.-

A Constitución española de 1978. Nocións xerais.

2.-

Especial referencia aos dereitos e liberdades fundamentais.

3.4.-

Organización territorial do Estado segundo a Constitución.
O estatuto de Autonomía de Galicia. Nocións xerais.

5.6.-

O Municipio. Outras entidades locais.
Os Concellos. Competencias e órganos de goberno.

7.8.-

O Concello de Teo: organización interna. Dependencias e servizos do Concello de Teo.
O persoal ao servizo das Corporacións locais. Clases. Dereitos, deberes e
responsabilidades do empregado público. Situacións administrativas, compatibilidades e

9.-

réxime disciplinario.
As normas de relación co cidadán. A atención ao público.

10.- O cidadán perante a administración: dereitos dos cidadás no seu trato coa
administración.
11.- Os centros escolares. Tipos. Competencias dos concellos en materia educativa.
Bases específicas para a provisión mediante persoal laboral fixo dun posto de traballo
de Psicóloga/o previsto na Oferta de Emprego Público do Concello de Teo (A Coruña)
para 2006 (BOE núm. 146, de 20-06-2006) .
1.- Clasificación: Persoal laboral fixo.- Denominación: Psicóloga/o.
2.- Requisitos esixidos: Título de Licenciada/o en Psicoloxía.
3.- Numero de postos: Un.
4.- Sistema de selección: Concurso-oposición
5.- Desenvolvemento da selección.
5.1.- Fase de concurso:
O concurso versará sobre a valoración dos seguintes méritos:
5.1.1.- Méritos profesionais
a) Por servizos prestados no Concello de Teo, en posto de igual ou similar natureza: 0,50
puntos por cada mes completo de servizos prestados.
b) Por servizos prestados noutros concellos, en posto de igual ou similar natureza: 0,25 puntos
por cada mes completo de servizos prestados.
c) Por servizos prestados en calquera outra Administración Pública en postos de igual ou
similar natureza: 0,10 puntos por cada mes completo de servizos prestados.

Os extremos anteriores acreditaranse mediante certificación expedida polo Secretario da
Administración ou organismo correspondente. A puntuación máxima do conxunto dos
apartados anteriores é de 10,00 puntos.
d) Experiencia impartindo cursos, ponencias ou talleres relacionados coas funcións e
coñecementos do posto de traballo ao que se aspira en organismos oficiais, institucións
públicas ou organizacións non gubernamentais recoñecidas:
- Actividades con duración igual ou inferior a 10 horas: 0,10 puntos.
- Actividades con duración superior a 10 horas: 0,25 puntos.
A puntuación máxima deste apartado non poderá exceder de 2,00 puntos.
5.1.2.- Méritos formativos
a) Por cursos relacionados co posto de traballo ao que se aspira e coas ferramentas
necesarias para o seu desenvolvemento (ofimática, aplicacións específicas):
- Por cada curso de 20 horas ou mais e menos de 50 horas: 0,25 puntos.
-Por cada curso de 50 horas ou mais e menos de 100 horas: 0,75 puntos.
-Por cada curso de 100 horas ou mais e menos de 200 horas: 1,00 punto.
-Por cada curso de 200 horas ou máis: 1,50 puntos
A puntuación máxima deste apartado non poderá exceder de 10,00 puntos.
Nos documentos acreditativos da realización dos cursos, deberá constar a duración dos
mesmos. De non figurar, entenderase que teñen menos de 20 horas e, polo tanto, non serán
valorados.
b) Formación de postgrado:
- Cursos de postgrado: 1,00 puntos
- Curso de doutoramento: 1,00 puntos.
- Tese Doutoral: 2, 00 puntos.
A puntuación máxima deste apartado non poderá exceder de 4,00 puntos.
c) Publicacións oficiais (con ISBN) relacionadas co posto de traballo:
- Por cada libro: 1,00 puntos.
- Por cada publicación en revista especializada: 0,10 puntos.
A puntuación máxima deste apartado non poderá exceder de 2,00 puntos.
5.2.- Fase de oposición:
Constará dos seguintes exercicios:
Primeiro exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en contestar, no período máximo
dunha hora, a un cuestionario de 80 preguntas tipo "test" cun contido relacionado co temario de
materias do programa anexo á presente convocatoria. A resposta a cada unha das preguntas
do "test" será seleccionada de entre tres posibles alternativas, sendo válida só unha destas.

Para obter a puntuación do opositor nesta proba asignaranse 0,125 puntos por cada resposta
correcta. Por cada resposta incorrecta restaranse 0,05 puntos. Para superar este exercicio é
preciso acadar un mínimo de 5 puntos.
Segundo exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en desenvolver por escrito un tema
relacionado coas materias específicas do programa da oposición, sen necesidade de que estea
cinguido a ningún tema en concreto. O tempo para esta proba será de 45 minutos.
Esta proba cualificarase de 0 a 10 puntos, en cada tema, sendo preciso acadar un mínimo de 5
puntos en cada tema para superala. Corresponde ó tribunal determinar o nivel de
coñecementos mínimos para acadar a puntuación mínima (5 puntos).
Terceiro exercicio.- De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en traducir nun tempo
máximo de trinta minutos, e sen axuda de diccionario, un texto de castelán a galego, e outro de
galego a castelán, propostos polo Tribunal. Esta proba cualificarase de “Apto” ou “Non Apto”.
Estarán exentos de realizar este terceiro exercicio os aspirantes que acrediten a súa
capacidade mediante a presentación do correspondente certificado de aptitude no curso de
perfeccionamento, ou estudios equivalentes, na forma e no prazo especificados na base xeral
3.2.1 da convocatoria.
5.3 Entrevista persoal
Rematados os exercicios da fase de oposición, o tribunal manterá unha entrevista persoal con
cada aspirante que a tivera superado. Nesta entrevista valorarase a comprensión dos
cometidos do posto de traballo, a actitude e a iniciativa para a resolución dos problemas que se
plantexan no ámbito social e familiar dos usuarios. A entrevista persoal cualificarase de 0 a 10
puntos por cada membro do tribunal. A media aritmética determinará a puntuación total da
mesma.

6.- Cualificación:
A cualificación definitiva do concurso-oposición será o resultado da suma das puntuacións
outorgadas polo Tribunal en cada un dos exercicios que compoñen a fase de oposición, a
puntuación resultante da fase de concurso e a puntuación da entrevista persoal.
ANEXO I – Temario
Parte xeral:
1.- A Constitución Española de 1978. Principios xerais. Características e estructura.
2.- Dereitos e deberes fundamentais dos españois. A Coroa. O poder lexislativo, o poder
executivo e o poder xudicial.
3.- Organización territorial do Estado. Os Estatutos de Autonomía. O seu significado. Especial
referencia ó Estatuto de Autonomía de Galicia.
4.- A Xunta de Galicia: organización e competencias. O Parlamento: competencias e funcións.
O Consello de Goberno: composición e funcións.

5.- Sometemento da Administración á Lei e ó Dereito. Fontes do Dereito Público. A Lei. Clases
de leis. O Regulamento: as súas clases. O Dereito Comunitario.
6.- Réxime local español. Principios, constitucións e regulación xurídica.
7.- Organización e competencias municipais. O concello de Teo. Regulamento Orgánico do
Pleno.
8.- Ordenanzas e regulamentos das Entidades Locais. Clases. Procedemento de elaboración e
aprobación.
9.- O acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos do acto
administrativo.
10.- Dimensión temporal do procedemento administrativo. Recepción e rexistro de documentos.
O interesado e a súa representación. Comunicacións e notificacións.
11.- As fases do procedemento administrativo en xeral. O silencio administrativo. Referencia ás
especialidades no ámbito local.
12.- O Procedemento sancionador, especialidades no ámbito local. A licenza.
13.- A responsabilidade da Administración. Evolución e réxime actual.
14.- As formas de acción administrativa das Entidades Locais. Evolución histórica. Clases e
caracteres.
15.- Persoal ó servizo da Entidade Local. A Función Pública Local. Organización, selección e
situacións administrativas. O persoal laboral e o seu réxime actual.
16.- Dereitos e deberes do persoal ó servizo dos Entes Locais. Responsabilidade. Réxime
disciplinario. O sistema de seguridade social do persoal ó servizo das Entidades Locais.
17.- A Lei de Contratos das Administracións Públicas. Os contratos administrativos.
Especialidades propias do Réxime Local.
18.- O orzamento das Entidades Locais. Elaboración, aprobación e execución orzamentaria. O
seu control e fiscalización.
Materias específicas:
1.- Conceptos xerais sobre Política Social e Servizos Sociais. Principios básicos e obxectivos
dos Servizos Sociais segundo o modelo de Benestar Social.
2.- Os Servizos Sociais na Administración Pública. Competencias propias da Administración
Central, das Comunidades Autónomas, das Deputacións e dos Concellos.
3.- A Lei dos Servizos Sociais de Galicia. O Plan Concertado para o desenvolvemento de
prestacións básicas de servizos sociais nas Corporacións Locais.
4.- A coordinación institucional como obxectivo. A coordinación en Servizos Sociais. Definición
e modelos de coordinación.
5.- Ámbito de actuación dos servizos sociais municipais. A organización comunitaria.
Aportacións desde a psicoloxía.
6.- Estructura, competencias e recursos da Área de Benestar Social do concello de Teo.
7.- Os Servizos Sociais comunitarios. Definición e obxectivos. Relación entre os Servizos
Sociais Comunitarios e os Especializados.
8.- A intervención social comunitaria. Concepto, proceso e estratexia a seguir. A intervención
comunitaria no concello de Teo desde os Servizos Sociais Comunitarios.

9.- Os Centros Municipais de Servizos Sociais Comunitarios.
10.- O psicólogo nos Servizos Sociais Comunitarios. Rol, formación e funcións.
11.- Organizacións. O desenvolvemento organizacional nos Servizos Sociais Comunitarios.
Estructura dos Servizos. Análise e diagnóstico da organización.
12.- A prevención nos Servizos Sociais.
13.- Planificación e programación na intervención social.
14.- Proceso de avaliación de programas en servizos sociais.
15.- O psicólogo nos servizos sociais. Características e evolución de rol. Intervención desde os
distintos ámbitos de servizos sociais.
16.- Técnicas de terapia de conducta: baseadas na información, dirixidas ó aumento e/ou
diminución de conductas e dirixidas á reducción da ansiedade.
17.- Problemas sociais e calidade de vida. A psicoloxía aplicada ó desenvolvemento do
Benestar Comunitario.
18.- O psicólogo nos programas de atención individual e/ou familiar.
19.- A investigación social. Técnicas de investigación. A investigación-acción participativa. A
investigación nos Servizos Sociais Comunitarios.
20.- Intervención en crises e terapia breve como métodos de intervención psicosocial.
21.- Adestramento de habilidades sociais. Definición. Técnicas de avaliación. Procedemento.
Adestramento en grupos. Aplicacións.
22.- Conducta social en grupo. Liderado, conformidade e obediencia. O cambio social.
Perspectiva ecolóxica.
23.- Dinámica dos grupos. Clases de grupos. Estructura de grupo. Fenómenos grupais. O
grupo como instrumento de formación. Grupos de axuda mutua. O grupo como instrumento de
cambio.
24.- A axuda mutua. A súa dinámica e funcionamento. Teorías explicativas.
25.- A entrevista como técnica de avaliación psicolóxica. Concepto. Tipos. a entrevista en
avaliación. A observación. Aspectos metodolóxicos. Tipos. A observación en avaliación. A
observación en investigación.
26.- O conflicto. Tipos. Conflictos interculturais. O psicólogo comunitario nos conflictos sociais.
27.- A aprendizaxe estructurada: definición, avaliación e método de ensino. A aprendizaxe
social. Presupostos teóricos. Aplicacións prácticas.
28.- Autocontrol: concepto. Proceso de adquisición e mantemento do mesmo. Variables que o
configuran.
29.- O diagnóstico psicolóxico: proceso, criterios, dificultades. Elaboración de cuestionarios.
Probas estandarizadas. Clasificación segundo obxectivos. Outros instrumentos.
30.- A peritaxe psicolóxica nos procedementos xudiciais.
31.- Familia e redes de apoio. Intervención do psicólogo en redes sociais: metas e estratexias
en familias con exclusión social.
32.- Plan integral de apoio á familia.
33.- Estilos afectivos, de apoio e educativos na familia.
34.- A familia e a escola como axentes de socialización. O papel da familia na educación e
desenvolvemento dos fillos.

35.- A entrevista familiar.
36.- Niveis de intervención familiar. Técnicas e programas de intervención familiar.
37.- A terceira idade na sociedade actual. Aspectos fisiolóxicos, psicolóxicos e sociais.
Comportamento social cara a vellez na sociedade actual.
38.- A intervención na vellez desde os Servizos Sociais Comunitarios. Función do psicólogo.
39.- A atención ás persoas maiores: marco normativo, programas, rede de dispositivos.
40.- Programas preventivos para as persoas maiores no ámbito familiar e comunitario.
Normativa reguladora. Programas e técnicas de intervención.
41.- Persoas maiores e educación. O lecer e a cultura. Participación das persoas maiores.
42.- A atención residencial e outros aloxamentos alternativos para as persoas maiores.
Normativa reguladora. Programas e técnicas psicosociais de intervención.
43.- A discapacidade. Concepto. Recursos e programas para a atención psicosocial ó
discapacitado. Normativa reguladora na nosa sociedade. Política social a seguir segundo o
modelo de integración social.
44.- O discapacitado e a sociedade urbana actual. Tipos de discapacidade. Valores dominantes
na sociedade urbana actual e marxinación social do discapacitado. Realidade da integración
social do discapacitado.
45.- A planificación centrada na persoa con discapacidade. Concepto, obxectivos e
implicacións para a intervención. Elementos a ter en conta na elaboración dun plan persoal de
futuro.
46.- O modelo de apoios: Concepto, tipoloxía e funcións. Análise e adaptacións dos entornos.
Aplicacións a persoas con discapacidade.
47.- A protección dos dereitos das persoas con discapacidade desde os servizos sociais locais.
48.- A coordinación interdisciplinar e o traballo en equipo do psicólogo no ámbito de atención a
persoas con discapacidade.
49.- Problemática social da muller actual. Igualdade de oportnidades entre mulleres e homes.
Evolución histórica. Políticas institucionais. A lexislazón de igualdade de oportunidades entre
homes e mulleres.
50.- A violencia de xénero: concepto, xeralidades e tipos. A lei de protección de víctimas.
51.- A rede de asistenza á muller víctima do maltrato ou abandono familiar: recursos e
programas.
52.- Marco conceptual da violencia doméstica. Teorías explicativas dos mecanismos
psicolóxicos que interveñen no maltrato. O psicólogo ante a víctima. Intervención e tratamento
dos maltratadores.
53.- As drogodependencias: situación actual, evolución, principios e obxectivos. Áreas e
ámbitos de intervención. A estratexia nacional sobre drogas (2000-2008). Regulación xurídica
de atención ós drogodependentes.
54.- Epidemioloxía do consumo de drogas en España. Niveis e tendencias de consumo,
percepcións, crenzas e estados de opinión. Fontes de información.
55.- Prevención comunitaria de drogodependencias. Factores de risco. Pioridades de
actuación. Metodoloxía de intervención.

56.- O proceso de atención e reinserción social en drogodependencias. Criterios, metodoloxías
e estratexias de intervención.
57.- Lexislación en materia de menores: dereitos e atención ó menor. Desamparo, tutela e
garda.
58.- Problemática social máis frecuente na poboación xuvenil e infantil. Enumeración e
explicación das máis importantes e frecuentes. Aportacións desde a psicoloxía.
59.- Áreas de actuación en relación coa infancia. Programas de intervención. Aportacións
desde a psicoloxía.
60.- A intervención social contra o absentismo, a desescolarización e o abandono escolar. A
inadaptación escolar como causa da inadaptación social.
61.- A marxinación social no menor. Tipos de marxinación. Características psicolóxicas do
menor marxinado.
62.- O maltrato infantil. Concepto, tipos. Métodos e estratexias de intervención.
63.- Problemática da xuventude na sociedade actual. Os valores sociais dominantes. Factores
psicosociais da xuventude en risco.
64.- Administración local e prevención da delincuencia xuvenil.
65.- Minorías étnicas. Inmigración. Problemas e áreas de actuación. Aportacións da psicoloxía.
66.- Problemática dos marxinados sen fogar: indomiciliados ou transeúntes. Problemas e áreas
de actuación. Aportacións da psicoloxía.
67.- A intervención social na loita contra a exclusión social en España. Liñas de actuación
sectoriais. Liñas de actuación dirixidas a grupos de persoas especialmente vulnerables e liñas
de actuazón orientadas a persoas de zonas socialmente excluídas.
68.- A problemática social que orixina o paro. Os valores sociais dominantes e o paro. O paro e
a economía somerxida. O paro e o conflicto social. resposta social e institucional ó problema do
paro.
69.- O salario social. Programa de solidariedade para a erradicación da marxinalidade e a
desigualdade social.
70.- O Servizo de Axuda a Domicilio. Papel e funcións do psicólogo.
71.- O voluntariado. Definición e función do voluntariado. Voluntariado e profesionais
remunerados. Rol e papeis diferenciados e complementarios. Campos de intervención do
voluntariado.
72.- A participación cidadá. Diferentes conceptos ó respecto. O seu potenciamento no ámbito
local.

Bases específicas para a provisión mediante persoal laboral fixo dunha praza de
Alfabetizador Dixital prevista na Oferta de Emprego Público do Concello de Teo (A
Coruña) para 2006 (BOE núm. 146, de 20-06-2006) .
1.- Clasificación: Persoal laboral fixo. Denominación: Alfabetizador/a Dixital

2.- Requisitos esixidos: Estar en posesión do título de Bacharelato Superior ou Formación
Profesional de Segundo Grao ou equivalente, debendo ó aspirante xustificar dita equivalencia,
ou estar en condicións de obtelo antes da data en que remate o prazo de solicitudes.
3.- Número de prazas: Unha.
4.- Sistema de selección: Oposición.
5.- Desenvolvemento da selección:
A oposición constará dos seguintes exercicios, todos eles de carácter obrigatorio e eliminatorio:
Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en contestar un
cuestionario de sesenta e oito (68) preguntas relativas ós temas contidos no programa da
oposición, (Anexo I), con respostas alternativas, (tipo Test), durante un prazo máximo de 45
minutos. Para obter a puntuación do opositor nesta proba asignaranse 0,147 puntos por cada
resposta correcta. Por cada resposta incorrecta restaranse 0,05 puntos. Para superar este
exercicio é preciso acadar un mínimo de 5 puntos.
Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá na resolución unha proba
práctica consistente no manexo de ferramentas ofimáticas, e planificación de entornos de
traballo en rede. A proba consistirá terá unha duración máxima de 120 minutos.
Terceiro exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá na resolución, nun tempo
de 90 minutos, dun caso práctico relacionado co traballo que corresponde á praza que se
pretende cubrir, especialmente no que se refire á planificación de actividades encamiñadas a
promover mellorar o acceso ás TIC.

Cuarto exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en traducir nun tempo máximo
de trinta minutos, e sen axuda de diccionario, un texto de castelán a galego, e outro de galego a
castelán, propostos polo Tribunal. Esta proba cualificarase de “Apto” ou “Non Apto”. Estarán
exentos de realizar este exercicio os aspirantes que acrediten a súa capacidade mediante a
presentación do correspondente certificado de aptitude no curso de perfeccionamento, ou
estudios equivalentes, na forma e no prazo especificados na base xeral 3.2.1 da convocatoria.

5.3 Entrevista persoal
Rematados os exercicios da fase de oposición, o tribunal manterá unha entrevista persoal con
cada aspirante que a tivera superado. Nesta entrevista valorarase a comprensión dos
cometidos do posto de traballo, a actitude e a iniciativa para a resolución dos problemas que se
plantexan no seu ámbito de actuación.
6.- Cualificación:

A cualificación do primeiro exercicio estará comprendida entre 0 e 10 puntos. Efectuarase
conforme ó descrito na base anterior e para superar o exercicio será preciso acadar, como
mínimo, cinco (5) puntos.
O segundo exercicio cualificarase de 0 a 10 puntos por cada membro do Tribunal, sendo
eliminados os opositores que non acaden un mínimo de cinco puntos.
O terceiro exercicio cualificarase de 0 a 10 puntos por cada membro do Tribunal, sendo
eliminados os opositores que non acaden un mínimo de cinco puntos.
A entrevista persoal cualificarase de 0 a 5 puntos por cada membro do tribunal.
A cualificación definitiva da oposición será o resultado da suma das puntuacións outorgadas
polo Tribunal en cada un dos exercicios que a compoñen e a puntuación da entrevista persoal.

ANEXO I. Temario da oposición
Parte xeral
1.- As fontes do dereito administrativo. Xerarquía das fontes. O principio de legalidade na
actuación administrativa.

2.- A organización territorial do Estado. Os Estatutos de autonomía. A Comunidade autónoma
de Galicia e o seu Estado de autonomía
3.- O Acto administrativo. Concepto, clases e elementos. Motivación e notificación. Eficacia e
validez dos actos administrativos. Revisión, anulación e revogación.
4.- O Procedemento Administrativo como garantía formal. Principios Xerais. A Lei de réxime
xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común: contido e
ámbito de aplicación. Fases do procedemento administrativo.
5.- Os Recursos administrativos: concepto e clases. Recursos de alzada, reposición e
extraordinario de revisión. A xurisdicción contencioso-administrativa.
6.- Os contratos administrativos: concepto e clases. Estudio dos seus elementos. O seu
cumprimento. A revisión de prezos e outras alteracións contractuais. Incumprimento dos
contratos administrativos.
7.- Os contratos administrativos típicos. Procedementos e formas de adxudicación.
8.- A Actividade de fomento da Administración Pública: as subvencións. Réxime xeral.
9.- As políticas de igualdade de xénero. Normativa vixente. Os plans de igualdade de
oportunidades entre homes e mulleres.
10.- O persoal ó servizo das Administracións Públicas. Réxime xurídico. O persoal funcionario:
funcionarios de carreira e funcionarios de emprego. A oferta de emprego público. A selección
dos funcionarios. Situacións administrativas dos funcionarios. Adquisición e perda da condición
de funcionarios.

11.- O persoal laboral ó servizo das administracións públicas. Selección. O contrato laboral:
contido, duración e suspensión. Negociación laboral, conflictos e convenios colectivos.
12.- As retribucións do persoal ó servizo da Administración Pública. Nóminas: estrutura e
normas de confección. Altas e baixas: a súa xustificación. Devengo e liquidación dos dereitos
económicos.
13.- A actividade económica e financeira das administracións públicas. O orzamento. As
empresas públicas. Xestión das subvencións.
14.- A relación da contratación administrativa e a xestión de subvencións coa execución
orzamentaria.
15.- O Réxime Local Español. Principios Constitucionais e regulación xurídica.
16.- O municipio. O termo municipal. A poboación municipal. O empadroamento
17.- Órganos

do Concello: O Alcalde. O Pleno. A Xunta de Goberno Local. Comisións

Informativas. Atribucións e competencias dos órganos.
18.- Funcionamento dos órganos colexiados: Convocatorias, Orde do día, Actas e
Certificacións de acordos.
19.- O Rexistro Xeral de documentos. Entrada e saída. Requisitos para a presentación de
instancias e outros documentos. Comunicacións, notificacións, arquivo de documentos.
Informatización
20.- Ordenanzas e Regulamentos das Entidades Locais. Clases. Procedementos de
elaboración e aprobación.
21.- A Licencia Municipal. Procedementos para o outorgamento de Licencias.
22.- Os bens das entidades locais. Clasificación. Réxime dos bens comunais. Os Montes en
Man Común. Utilización dos bens das entidades locais. Adquisición e alleamento.
Parte específica
1.- Sistemas de información, definición e estruturas.
2.- A información nas organizacións. As organizacións baseadas na información. A
Administración como caso específico de este tipo de organización.
3.- A sociedade da información e as TIC. A Brecha Dixital. O telecentro como elemento
reductor da Brecha Dixital e de difusión das TIC.
4.- Etapas da informática nas organizacións. O modelo de NOLAN e outros modelos.
5.- A comunicación nas organizacións complexas. Captación, fluxo e aproveitamento da
información. Consecuencias do funcionamento deficiente dos Sistemas de Información.
6.- O ciclo de vida dos sistemas de información. Modelos do ciclo de vida.
7.- A calidade nos servicios de información. Modelo de Calidade EFQM. Guía para os servicios
ISO 9004-2.
8.- Sinatura electrónica. Conceptos de sinatura electrónica e de certificado electrónico.
Autoridades de certificación ou prestadoras de servicios de certificación. Sinatura electrónica.
Interconexión de rexistros. Rexistros telemáticos. Servicios de administración electrónica. O
DNI electrónico.

9.- A lexislación de protección de datos de carácter persoal I. A directiva 95/46/CE. A Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).
10.- A lexislación de protección de datos de carácter persoal II. Medidas de seguridade dos
arquivos automatizados que conteñan datos de carácter persoal.
11.- Ordenador dixital. Elementos funcionais.
12.- Sistemas de almacenamento externo. Tipos. Características e funcionamento.
13.- Dispositivos periféricos de entrada/saída. Características e funcionamento.
14.- Sistemas informáticos. Estructura física e funcional.
15.- Conceptos de sistemas operativos.
16.- Planificación e explotación de sistemas informáticos. Configuración. Condicións de
instalación. Medidas de seguridade. Procedementos de uso.
17.- Paradigma cliente-servidor. Principais características. Arquitectura de dous, tres ou máis
niveis. Clientes lixeiros e pesados. Comparativa e custos.
18.- Linguaxes para a definición e manipulación de datos en sistemas de base de datos
relacionais. Tipos. Características. Linguaxe SQL.
19.- Instalación e explotación de aplicacións informáticas. Compartición de datos.
20.- Explotación e administración de sistemas operativos monousuario e multiusuario.
21.- Os servicios de acceso a información baseadas en Internet. Axentes que interveñen,
características e estructuras das redes soporte, métodos de acceso, aspectos de seguridade,
tendencias.
22.- Servicios para o desenvolvemento de aplicacións cliente-servidor: xestión de obxectos
distribuídos, servizos de transacción, mensaxería, distribución de información(tecnoloxía
PUSH) e metadatos.
23.- Redes. Aspectos xerais. Fundamentos das redes de telecomunicacións. Redes
telefónicas. Redes de comunicacións móbiles. Redes de telecomunicacións por cable.
Comunicacións pola rede de distribución de enerxía eléctrica (PLC).
24.- Redes de área local inalámbricas.
25.- Interconexión de redes. O protocolo TCP/IP.
26.- Redes de intranet e extranet. A súa implantación nas organizacións.
27.- Servicios baseados na Internet: correo, transferencia de arquivos, publicación en formato
hipertexto, grupos de discusión, busca e acceso a información estruturada, directorio,
sincronización horaria.
28.- A formación de adultos no ámbito das novas tecnoloxías.
29.- Deseño duhna acción formativa sobre as TIC.
30.- Os recursos do Alfabetizador Dixital.
31.- A comunicación no proceso de formación.
32.- A avaliación da formación dixital.
33.- Elaboración de material didáctico relacionado coas TIC.
34.- Xestión documental propia dos Alfabetizadores Dixitais.
35.- Elaboración de informes e memorias.

36.- Fluxos de traballo nos telecentros.
37.- Dinamización dun telecentro.
38.- Habilidades sociais: Atención ao público. Resolución de problemas. Dirección de grupos.

Bases específicas para a provisión mediante persoal laboral fixo dun posto de traballo
de Encargado de Obras Municipais previsto na Oferta de Emprego Público do Concello
de Teo (A Coruña) para 2006 (BOE núm. 146, de 20-06-2006)
1.- Clasificación: Persoal laboral fixo. Denominación: Encargado de Obras Municipais.
2.- Requisitos esixidos: Título de graduado en educación secundaria obrigatoria, graduado
escolar, formación profesional de primeiro grao ou equivalente.
3.- Número de postos: Un.
4.- Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
5.- Desenvolvemento da selección:
5.1 Fase de concurso:
Non terá carácter eliminatorio e nela valorarase o seguinte:
a) Por servizos prestados no Concello de Teo, en posto de igual ou similar natureza: 0,25
puntos por cada mes completo de servizos prestados.
b) Por servizos prestados noutros Concellos, en posto de igual ou similar natureza: 0,10 puntos
por cada mes completo de servizos prestados.
c) Por servizos prestados en calquera outra Administración Pública en postos de igual ou
similar natureza: 0,05 puntos por cada mes completo de servizos prestados.
Os extremos anteriores acreditaranse mediante certificación expedida polo Secretario da
Administración correspondente. A puntuación máxima do conxunto dos apartados anteriores é
de 8 puntos.
5.2 Fase de oposición:
Constará dos seguintes exercicios:
Primeiro exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito, no tempo
que fixe o tribunal, un test de 30 preguntas alternativas sobre os temas que figuran no anexo.
Segundo exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en resolver un suposto práctico ou
realizar as tarefas que propoña o Tribunal, relacionadas coas materias propias do oficio de

encargado de obras obxecto do programa, no prazo que estableza o tribunal en función da
natureza da proba.
Terceiro exercicio.- De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en traducir nun tempo
máximo de trinta minutos, e sen axuda de diccionario, un texto de castelán a galego, e outro de
galego a castelán, propostos polo Tribunal. . Esta proba cualificarase de “Apto” ou “Non Apto”.
Estarán exentos de realizar este terceiro exercicio os aspirantes que acrediten a súa
capacidade mediante a presentación do correspondente certificado de aptitude no curso de
iniciación, ou estudios equivalentes, na forma e no prazo especificados na base xeral 3.2.1 da
convocatoria.
5.3 Entrevista persoal
Rematados os exercicios da fase de oposición, o tribunal manterá unha entrevista persoal con
cada aspirante que a tivera superado. Nesta entrevista valorarase a comprensión dos
cometidos do posto de traballo, a capacidade de mando e a iniciativa para a resolución dos
problemas que se plantexan no seu ámbito de actuación.
6.- Cualificación.Os dous primeiros exercicios, obrigatorios e eliminatorios, cualificaranse de 0 a 10 puntos por
cada membro do Tribunal, sendo eliminados os opositores que non acaden un mínimo de cinco
puntos en cada un deles
A entrevista persoal cualificarase de 0 a 10 puntos por cada membro do tribunal.
A cualificación definitiva do concurso-oposición será o resultado da suma das puntuacións
outorgadas polo Tribunal en cada un dos exercicios que compoñen a fase de oposición, a
puntuación resultante da fase de concurso e a puntuación da entrevista persoal.
ANEXO - Temario
1.- A Constitución española de 1978. Nocións xerais.
2.- Dereitos e deberes fundamentais dos españois.
3.- O estatuto de Autonomía de Galicia. Nocións xerais.
4.- O Municipio: concepto, elementos e competencias.
5.- A función pública local e a súa organización.
6.- Funcións e tarefas mais importantes dun encargado de obras.
7.- Revestimento de paramentos: enfuscados, especificacións dos materiais, execución, control
de execución.
8.- Pavimentos continuos e pavimentos flexibles: materias, execución e control de execución.
9.- Pavimentos de pezas ríxidas: forma e tipo de material, sistemas de colocación, execución,
control de execución.
10.- Albanelería: oficio, ferramentas, útiles e medios auxiliares.
11.- Seguridade e hixiene: riscos, proteccións persoais e colectivas nas obras.

12.- Redes de fluídos, abastecemento, saneamento, pluviais. Inspección e control da execución
e dos tipos de materiais.
13.- Depuradoras, fosas sépticas e pozos negros.
Bases específicas para a provisión mediante persoal laboral fixo de dous postos de
traballo de Oficiais de Albanelería previstos na Oferta de Emprego Público do Concello
de Teo (A Coruña) para 2006 (BOE núm. 146, de 20-06-2006)
1.- Clasificación: Persoal laboral fixo. Denominación: Oficial de Albanelería.
2.- Requisitos esixidos: Certificado de escolaridade ou equivalente.
3.- Número de postos: Dous.
4.- Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
5.- Desenvolvemento da selección:
5.1 Fase de concurso:
Non terá carácter eliminatorio e nela valorarase o seguinte:
a) Por servizos prestados no Concello de Teo, en posto de igual ou similar natureza: 0,25
puntos por cada mes completo de servizos prestados.
b) Por servizos prestados noutros Concellos, en posto de igual ou similar natureza: 0,10 puntos
por cada mes completo de servizos prestados.
c) Por servizos prestados en calquera outra Administración Pública en postos de igual ou
similar natureza: 0,05 puntos por cada mes completo de servizos prestados.
Os extremos anteriores acreditaranse mediante certificación expedida polo Secretario da
Administración correspondente. A puntuación máxima do conxunto dos apartados anteriores é
de 8 puntos.
5.2 Fase de oposición:
Constará dos seguintes exercicios:
Primeiro exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito, no tempo
que fixe o tribunal, un test de preguntas alternativas sobre os temas que figuran no anexo e
outras de cultura xeral.
Segundo exercicio.- Obrigatorio e eliminatorio. Consistirá na realización dunha proba de
carácter manual, a libre elección do tribunal, entre os cometidos propios do oficio.

Terceiro exercicio.- De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en traducir nun tempo
máximo de trinta minutos, e sen axuda de diccionario, un texto de castelán a galego, e outro de
galego a castelán, propostos polo Tribunal. . Esta proba cualificarase de “Apto” ou “Non Apto”.
Estarán exentos de realizar este terceiro exercicio os aspirantes que acrediten a súa
capacidade mediante a presentación do correspondente certificado de aptitude no curso de
iniciación, ou estudios equivalentes, na forma e no prazo especificados na base xeral 3.2.1 da
convocatoria.
6.- Cualificación:
Os dous exercicios, obrigatorios e eliminatorios, cualificaranse de 0 a 10 puntos por cada
membro do Tribunal, sendo eliminados os opositores que non acaden un mínimo de cinco
puntos en cada un deles.
A entrevista persoal cualificarase de 0 a 10 puntos por cada membro do tribunal.
A cualificación definitiva do concurso-oposición será o resultado da suma das puntuacións
outorgadas polo Tribunal en cada un dos exercicios que compoñen a fase de oposición, a
puntuación resultante da fase de concurso e a puntuación da entrevista persoal.
ANEXO
Programa
1.- A Constitución española de 1978. Nocións xerais.
2.- Especial referencia aos dereitos e liberdades fundamentais.
3.- Organización territorial do Estado segundo a Constitución.
4.- O estatuto de Autonomía de Galicia. Nocións xerais.
5.- O Municipio. Outras entidades locais.
6.- Os Concellos. Competencias e órganos de goberno.
7.- O Concello de Teo: organización interna. Dependencias e servizos do Concello de Teo.
8.- O persoal ao servizo das Corporacións locais. Clases. Dereitos, deberes e
responsabilidades do empregado público. Situacións administrativas, compatibilidades e réxime
disciplinario.
9.- Coñecementos xerais de seguridade no traballo.
10.- Coñecementos de albanelería. Materiais e ferramentas.

4º) APROBACION DAS BASES PARA A CONTRATACION DE PERSOAL
LABORAL POR OBRA OU SERVIZO.
Vistas as bases para a contratación de persoal laboral por obra ou servizo, incluido na
oferta de emprego público 2006, que se transcriben a continuación, e visto o informe de
Intervención, de data 22.02.2007, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Aprobar as anteditas bases en tódolos seus termos, que para a súa convocatoria
deberán ser publicadas no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e tamén enviadas
a un dos xornais de maior tirada de Galicia para a súa publicación:

BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE DO
CONCELLO DE TEO.

1.- Obxecto da convocatoria
O obxecto da convocatoria é a contratación temporal, en réxime de dereito laboral e a través do
procedemento de concurso, dun/ha Técnico/a de Medio Ambiente para completar a análise estatística da
situación ambiental do concello e elaborar o plan de mellora ambiental.

2.- Condicións do contrato
O contrato será “por obra ou servizo”, regulado nos artigos 2, 7, 8 e 9 do Real Decreto
2720/1998, de 18 de decembro, na modalidade de xornada completa, cun salario bruto, incluídos tódolos
conceptos retributivos, de 15.800,00 euros/ano, distribuídos en 14 pagas anuais polo mesmo importe,
(doce ordinarias e dúas extraordinarias, en xuño e decembro).
O contrato rematará cando estea rematado o traballo ó que se adscribe a praza, estimándose unha
duración de 12 meses.

3.- Requisitos dos aspirantes
Para participar os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos referidos á data en que
finalice o prazo de presentación de solicitudes:
1.

Ser de nacionalidade española ou cidadán membro do Estado da Unión Europea nos termos da Lei
17/93, do 23 de decembro, na redacción dada pola Lei 55/1999 do 29 de decembro.

2.

Ter cumpridos os 18 anos.

3.

Non padecer enfermidade ou deficiencia física que impida o desempeño das funcións propias do
posto de traballo para o que se opta.
A condición de minusvalía ou incapacidade e a súa compatibilidade co posto a ocupar acreditarase
conforme á normativa vixente e referida ó día de formalización do contrato mediante certificado
médico oficial, en caso de resultar seleccionada/o.

4.

Non estar incurso en causa de incompatibilidade ou de incapacidade conforme á normativa vixente.

5.

Non fose separado mediante expediente disciplinario do servicio do Estado, comunidades
autónomas ou entidades locais, nin encontrarse inhabilitado para o desempeño das funciones
públicas.

6.

Estar en posesión da titulación correspondente ó Ciclo Superior de Saúde Ambiental.

7.

Acreditar o coñecemento do idioma oficial da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante o
correspondente certificado.
Os requisitos anteriores e os específicos que se esixen para a praza deberán reunirse con

referencia ao último día do prazo de presentación de solicitudes ou será nulo o nomeamento dos
aspirantes que estean incursos en causas de incapacidade conforme á normativa vixente.

4.- Solicitudes

A/os aspirantes que queiran participar deberán facelo constar mediante instancia que segundo o
modelo do Anexo II, dirixida ó Alcalde-Presidente da corporación e presentarse no rexistro xeral do
Concello (directamente ou a través do sistema previsto na lei 30/1992 do 26 de novembro) no prazo de
cinco días naturais dende a publicación do anuncio correspondente no taboleiro de anuncios da Casa do
Concello e tamén nun dos xornais de maior circulación en Galicia
A cada instancia achegarase orixinal ou copia da documentación xustificativa dos méritos a
valorar, unha fotocopia do D.N.I., copia do título requirido para o acceso a esta praza e declaración
xurada ou responsable de cumprimento dos requisitos establecidos nos apartados 4 e 5 da base 3ª,
segundo o modelo que figura como Anexo III. Tódalas copias que se acheguen deberán estar
compulsadas.

5.- Admisión de aspirantes
A lista provisional de candidatos admitidos e excluídos aprobarase por resolución da Alcaldía e
publicarase no taboleiro de anuncios do Concello, por un prazo mínimo de tres días, para os efectos de
presentación de reclamacións, elevándose automaticamente a definitiva no caso de que non se presente
ningunha.

6.- Tribunal de avaliación
O tribunal terá a seguinte composición:
Presidente: Titular: O Presidente da Corporación, ou membro da Corporación en quen
delegue. Suplente: Un concelleiro da Corporación de Teo.
Secretario:

Titular: O Secretario da Corporación ou funcionario en quen delegue. Suplente: O
Adxunto a Secretaría ou funcionario en quen delegue.

Vogais:

Titular e suplente: Un funcionario de carreira do Concello, indistintamente das
Escalas de Administración Xeral ou Especial, designados polo Presidente da
Corporación.
Titular e suplente: Unha traballadora social do concello.
Titular e suplente: Un vocal designado pola representación sindical do persoal laboral

O tribunal no poderá constituírse nin actuar sen a presencia de, cando menos, tres dos seus
membros titulares ou suplentes indistintamente, sendo imprescindible a asistencia do Presidente e do
Secretario.
O tribunal resolverá tódalas dúbidas que se poidan presentar na aplicación das presentes normas.
As decisións adoptaranse por maioría de votos dos membros presentes, resolvendo os empates o voto de
calidade do presidente.
O tribunal poderá solicitar o asesoramento de expertos para a realización e valoración das
probas. Non poderá declarar aprobados máis aspirantes que prazas convocadas

7.- Proceso de selección
Na resolución pola que se aproba a lista de aspirantes admitidos e excluídos, sinalarase o lugar,
data e hora para a realización das avaliacións.

7.1.- Avaliación de méritos.- Consistirá na cualificación polo tribunal dos méritos que se
reflicten no Anexo I, ata un máximo de 10 puntos, aplicándose a valoración en base á documentación
achegada polos aspirantes. Non serán obxecto desta valoración aqueles méritos que non estean
debidamente acreditados.
Para levar a cabo esa valoración de méritos, o tribunal reunirase o terceiro día hábil seguinte a
aquel en que remate o prazo de publicación da lista definitiva de admitidos, agás que coincida en sábado,
caso no que pasará ó primeiro día hábil seguinte.

7.2.- Entrevista persoal.- Versará sobre os estudos realizados, a experiencia profesional e os
coñecementos do traballo a realizar.
A entrevista será avaliada de 0 a 5 puntos. A puntuación total obterase sumando o resultado
obtido no baremo de méritos e a entrevista persoal .
Concluída a cualificación final do proceso selectivo, o tribunal publicará no taboleiro de
anuncios da casa do Concello a relación dos aspirantes por orde de puntuación e elevarase a
correspondente proposta de nomeamento a favor da/o aspirante que obtivera a puntuación máis alta.

8.- Nomeamento e formalización do contrato
O órgano competente da corporación fará nomeamento a favor da/o aspirante proposta/o polo
tribunal, sendo nulo o nomeamento de quen estea incurso en causa de incapacidade específica conforme á
normativa vixente.
A/o aspirante proposta/o presentarán na Secretaría Xeral do Concello, no prazo de cinco días
naturais (contados a partir da publicación do resultado da selección), os documentos que cumpran todos e
cada un dos requisitos esixidos na base 3º da convocatoria.
Se dentro do prazo indicado, salvo casos de forza maior, o aspirante proposto non presentara a
súa documentación ou non acreditara reunir os requisitos esixidos, non se poderá proceder ao seu
nomeamento, quedando anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo das responsabilidades en que
incorrese por falsidade na instancia ou documentación presentada para tomar parte deste proceso
selectivo.
Mentres non se formalice o contrato e non se incorpore ao posto de traballo, o aspirante non terá
dereito a percepción económica de ningunha clase.
A persoa contratada estará obrigada a prestar a súa xornada de traballo na medida e forma
requirida para o interese do servicio, de acordo coa lexislación aplicable, someténdose a un período de
proba, co alcance previsto no artigo 14 do Estatuto dos Traballadores e estará suxeita á lexislación laboral
pertinente.

ANEXOI - BAREMO DE MÉRITOS:
Méritos profesionais, (ata un máximo de 5 puntos)

a) Por servizos prestados na Administración Local: 0,50 puntos por cada mes completo de
servizos.
b) Por servizos prestados noutras administracións: 0,20 puntos por cada mes completo de
servizos.
c) Por servizos prestados na empresa privada: 0,10 puntos por cada mes completo de servizos.
Os extremos anteriores acreditaranse mediante certificación expedida polo Secretario da
Administración correspondente. A puntuación máxima do conxunto dos apartados anteriores é
de 5 puntos.
Méritos formativos, (ata un máximo de 5 puntos)
a) Por masters, cursos, xornadas ou seminarios impartidos polo Instituto Nacional da
Administración Pública, Escola Galega de Administración Pública, Deputación Provincial ou
calquera outro organismo oficial competente para impartilos, relacionados coas funcións
propias da praza á que se aspira:
- Ata as primeiras 25 horas: 0,80 puntos.
- Por cada hora que exceda das 25 horas: 0,04 puntos
Se non acredita duración entenderase de menos de 25 horas.

ANEXO II

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE POSTOS DE
TRABALLO DE PERSOAL LABORAL DO CONCELLO DE TEO

1) DATOS PERSOAIS:
Apelido 1:

Apelido 2:

Nome:

Núm. Doc. Identidade:

Domicilio:

CP

Localidade:

Tfno:

Provincia:

Data de nacemento:

País:
Nacionalidade:

2) PROCESO SELECTIVO:
Posto de traballo:
Data da convocatoria:

BOP:

DOG:

BOE:

Titulación mínima esixida:
3) MÉRITOS ALEGADOS: (Non utilizar os espazos sombreados. Serán cubertos polo tribunal).
MÉRITOS (de necesitar máis espazo, utilizar outra folla)
A) PROFESIONAIS

B) FORMATIVOS

C) ENTREVISTA

PUNTUACIÓN TOTAL

_________________, ____ de ______________________ de _______
(Sinatura)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE TEO, (A Coruña)

Prensa:

ANEXO II, (Continuación)

MÉRITOS (Non utilizar os espazos sombreados. Serán cubertos polo tribunal)
A) PROFESIONAIS

B) FORMATIVOS

C) ENTREVISTA

PUNTUACIÓN TOTAL

_________________, ____ de ______________________ de _______
(Sinatura)

PUNTUACIÓN

ANEXO III

D/Dª___________________________________________, con D.N.I. número __________________,
declaro responsablemente:
1) Non estar incursa/o en causa de incompatibilidade ou de incapacidade, conforme á normativa
vixente, para o desempeño do posto de Técnica/o de Medio Ambiente.
2) Non ter sido separada/o mediante expediente disciplinario do servicio do Estado, comunidades
autónomas ou entidades locais, nin estar inhabilitada para o desempeño das funcións públicas.

E para que conste aos efectos previsto nas bases reguladoras do proceso selectivo, asino a
presente en ______________, a ______ de _________________ de 2007.

Asdo.-_______________________________________

-. FORA DA ORDE DO DÍA.
Consonte cos artigos 83 e 113 do R.O.F. e previa declaración de urxencia aprobada por
unanimidade dos cinco membros que legalmente compoñen a Xunta de Goberno Local,
acordouse a inclusión do seguinte asunto na orde do día:
1º) ESCRITO DE PETICIÓN.- Visto o escrito asinado por D. Pablo Gamito Souto, de
data 23.02.2007, con rexistro de entrada 1.119 de 23.02.2007, no que expón que non
puido asistir á excursión á neve organizada para o mes de marzo, e incluida na campaña
2007, e posto que ingresou o pago, solicita a devolución dos 300 euros ingresados na
conta do Concello, ó seu nome é o de Dª Pilar Mariño Maneiro. Visto o informe de
Intervención, de data 02.03.2007, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) A devolución ó interesado dos 300 euros ingresados na conta do Concello.
2º) Devolver o expediente a Intervención, para a xestión do mesmo.

E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as trece horas e quince minutos, de todo o que como Secretario
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
O Alcalde.
O Adxunto a Secretaría.
Vº e Prace.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez.

Asdo. Luis Nieto Lago.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 26 DE MARZO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar en
obras), sendo as 13 horas do día 26 de marzo de 2007, reuníronse en primeira convocatoria os
señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Armando
U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B. Aller
Suárez, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D. Luís Nieto Lago, Secretario acctal. do Concello.
.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o Sr.
Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á seguinte orde
do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS SESIÓNS
DO 23.02.07, 26.02.07 E 02.03.07.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen
acorda aprobalos sen ningunha rectificación.
2º) DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
Dada conta das resolucións da Alcaldía número 84/07, de 20.03.07, e 88/07, de 21.03.07, que
se transcriben de seguido, a Xunta de Goberno Local queda enterada.
“Res084/07.
O día 12 de marzo de 2007 rematou o prazo de presentación de instancias para tomar parte no
proceso selectivo convocado por este Concello para cubrir unha praza de TECNICO/A DE
MEDIO AMBIENTE, cuxa convocatoria foi publicada mediante anuncio no xornal “El
Correo Gallego” o 06 de marzo de 2007.
De conformidade co disposto na base 5ª da convocatoria esta Alcaldía resolve:
1º) Aprobar a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos ó proceso selectivo
convocado para a provisión desta praza.
Admitidos:
1-. BLANCO LÓPEZ, CARMEN, D.N.I.33.257.969S
2.- COBAS SEOANE, CECILIA, D.N.I. 44.830.235S
3.- DEL RÍO VIEITES, TANIA, D.N.I. 44.847.121L
4.-MIRÁS CASTRO, MARÍA ELENA, D.N.I. 79.315.130K
5.- OTERO LÓPEZ, EVA MARÍA, D.N.I. 44.841.579C
6.- PENAS FRANQUEIRA, ADELA MARÍA, D.N.I. 33.301.852Z

7.- POMBO DA TORRE, SUSANA, D.N.I. 44.820.730D
8.- ROUCO CASAL, MARÍA, D.N.I. 44.821.086C
9.- SUEIRO BENAVIDES, ROSA ANA, D.N.I. 35.306.420V
10.- VARELA GONZALEZ, ANA MARÍA, D.N.I. 44.837.817F
11.- VIEIRO UZAL, JUAN MANUEL, D.N.I.. 76.722.082Q
Excluídos:
NINGÚN.
2º) A lista provisional de admitidos e excluídos será exposta no Taboleiro de edictos do
Concello a efectos de subsanación de defectos ou erros, concedéndose a estes efectos un prazo
de tres días naturais contados desde o día seguinte á publicación desta resolución no taboleiro
de edictos, que se realizará hoxe, é dicir o prazo para subsanación de defectos ou erros remata
o día 23 de marzo de 2007 inclusive.
3º) Advertido erro nas bases da convocatoria, aprobadas en Xunta de Goberno Local, de data
02.03.2007, relativo á composición do tribunal de avaliación, deberá darse conta da
modificación na próxima Xunta de Goberno Local que se celebre., quedando composto o
Tribunal como segue:
Presidente: Titular: O Presidente da Corporación, ou membro da Corporación en quen
delegue. Suplente: Un concelleiro da Corporación de Teo.
Secretario: Titular: O Secretario da Corporación ou funcionario en quen delegue. Suplente:
O Adxunto a Secretaría ou funcionario en quen delegue.
Vogais:
Titular e suplente: Un/unha funcionario/a de carreira do Concello,
indistintamente das Escalas de Administración Xeral ou Especial, designado/a
polo Presidente da Corporación.
Titular e suplente: Un/unha funcionario/a de carreira do Concello,
indistintamente das Escalas de Administración Xeral ou Especial, designado/a
polo Presidente da Corporación.
Titular e suplente: Un vocal designado pola representación sindical do persoal
laboral.”
“Res 088/07
Vista a solicitude formulada por Dª. Beatriz Torres Freire, en calidade de representante da
ANPA Río Tella da Ramallosa, con rexistro de entrada número 1.717 de data 20.03.2007, no
que en esencia expón que os/as alumnos/as do CEIP A Ramallosa apadriñan cos seus aforros
unha escola na India, e que agora, para recoller fondos para un novo edificio escolar que se
está construíndo alí, teñen prevista a celebración dun festival, para o que necesitan facer
carteis e pagar o autobús para o traslado da Banda de Música de Teo, que pechará o acto, o
que ten un importe total de 384,94 euros, e solicitan do Concello unha subvención para o
citado fin.
Visto o artigo 6.2.1 do Regulamento para a concesión de axudas e subvencións municipais e
visto o informe de Intervención de 21.03.2007 de existencia de crédito adecuado e suficiente,
resolvo:
1º.- Conceder á ANPA Río Tella, unha axuda económica por importe de: 385,00€
(trescentos oitenta e cinco euros) con cargo á partida do vixente presuposto: 422/489.00.
2º) Que se notifique esta resolución ó beneficiario da subvención para os efectos de que no
prazo de nove meses contados a partir da data de notificación do acordo de concesión

presente a documentación xustificativa da subvención concedida ó abeiro das seguintes
normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.
1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar actividades de calquera
natureza que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou
recibos, e os gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En ámbolos
dous casos poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza
que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto ou fotocopias
debidamente compulsadas.
3) Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase xustificar
mediante certificación de obra subscrita por técnico colexiado competente e relación de obra
estimada.
4) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a realización
das actividades para a que foi concedida.
5) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito inescusable
que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a que foi concedida a
mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou axudas recibidas doutras
administracións públicas ou entidades privadas para a mesma finalidade, ou pola contra,
declaración de non ter outras subvencións públicas ou privadas para a mesma finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de dominio
público municipal.
6) Á vista da documentación xustificativa presentada, e estimada pola Alcaldía o
cumprimento das actividades subvencionadas procederase ó pagamento. No caso de que a
subvención municipal en concorrencia con outras concedidas por outras administracións
públicas ou por calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou por entidades privadas
supere o 100% do presuposto da actividade correspondente, a Alcaldía minorará o importe ata
chegar ó máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos sexan
inferiores ó importe da subvención concedida.
O aboamento da subvención ou axuda farase efectivo por medio de ingreso na conta bancaria
da entidade solicitante, que aportará certificación da súa entidade financeira na
documentación de xustificación. Excepcionalmente, e só para aquelas agrupacións veciñais
que se teñan formado expresamente para a promoción dunha obra concreta de interese social e
non dispoñan de conta bancaria, o pagamento da subvención poderá ser realizado mediante
cheque bancario.
7) Vencidos os prazos para a xustificación das actividades, sen que o beneficiario da
subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade que motivou o seu outorgamento,
perderá o seu dereito a esixila e a Alcaldía procederá a anula-lo correspondente compromiso,
notificándollelo ós interesados.
No caso de que unha parte da subvención xa fose adiantada ós solicitantes e estes non
presentasen os correspondentes xustificantes, requirirase da entidade a devolución das
cantidades non xustificadas. Esta situación impedirá que no ano seguinte lle sexa adiantada
cantidade algunha á entidade infractora.
8.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo Concello
de Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade e réxime
sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaría, aprobado polo Real

decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó disposto no vixente Código
penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro.
3º) Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que
celebre.”.
3º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
3.1. Visto o escrito asinado por Dª Ana Peleteiro Bandín, como Presidenta da Asociación para
o Proxecto Foltra, de 10 de marzo de 2007, con rexistro de entrada 1.734 de data 21.03.2007,
no que en esencia expón que esta entidade se dedica a prestar servizos con persoal
especializado a pacientes que, unha vez dados de alta dos centros hospitalarios, quedan con
danos neurolóxicos, centrais ou periféricos, debido a accidentes de circulación, e que
actualmente prestan axuda a varias persoas deste Concello.
Dado que este servizo é de carácter gratuíto para o paciente, como así figura nos estatutos da
entidade, e que todo se fai con cargo ós presupostos da mesma, conformado por aportacións
de particulares e a colaboración das diversas entidades, a través de convenios de colaboración
e a sinatura como socios protectores, solicita que este Concello pase a colaborar coa entidade,
na figura de socio protector, cunha colaboración anual de doce mil euros.
Visto o informe de Intervención, de data 26.03.2007, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros que a compoñen, acorda:
1º) A colaboración coa Asociación para o Proxecto Foltra, como socio protector, cunha
aportación anual de doce mil euros (12.000,00 €).
2º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3º) Remitir o expediente ó Departamento de Intervención, para a xestión do mesmo.
3.2. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. Roberto Carlos Ferotti, N.I.E. X4837260S, para o pago de alimentos, do 13 de marzo ó 30 de xuño de 2007 (de xeito
mensual), establecéndose un límite de 150 euros mensuais.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe favorable
emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. Alejandro Riverol Fernández, D.N.I.
44.830.228, por un importe total de 1.369,07 euros, para o pago de alimentos, e
desprazamentos ó centro onde cursa os seus estudos.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral a interesada dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día seguinte ó
da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou documento
legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada directamente ó
provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente, en casos de
necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial circunstancia da
situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser xustificado no informeproposta da traballadora social), o gasto realizado baseándose na axuda concedida será
xustificado mediante informe de estimación subscrito pola traballadora social, ou técnico

competente sobre o custo efectivo realizado e as circunstancias que motivan a inexistencia de
xustificación documental na forma xeral antedita. As axudas poderán ser en especie e
consistir tanto na adquisición directa de bens e servizos polo Concello, con destino ós
beneficiarios, como na directa prestación coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que
se trate por parte de persoal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta
entidade.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.4. Visto o escrito presentado por D. Luis Santiago Brea Gómez, con D.N.I.33.235.105J,
relativo a un recibo da taxa do lixo correspondente a 2006 ( número fixo 253000579395)
dunha construcción en Osebe – Calo, que era da súa propiedade, pero que foi derrubada por
mor das obras do AVE, e no que solicita a devolución dos ingresos indebidos, e a baixa
correspondente no padrón catastral deste concello, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Ordenar a devolución dos ingresos indebidos, por importe de 30€, correspondentes ó
recibo da taxa de lixo 2006 con número fixo 253000579395, e proceder á baixa do devandito
recibo dos sucesivos padróns da taxa de recollida de lixo deste concello.
2º) Notificar este acordo ó interesado, para o seu coñecemento e efectos, advertíndolle de que,
como titular do inmoble, debe proceder a tramitar a baixa do mesmo diante da Dirección
Xeral de Catastro e Cooperación Tributaria.
3º) Devolver o expediente a Intervención, para a xestión do mesmo.
3.5. Visto o escrito presentado por Dª. María Josefa Dobán Royo, con D.N.I. 15.826.507T, de
data 09.03.2007, con número de rexistro de entrada 1459, de 09.03.07, no que expón que fixo
a inscrición para a viaxe á neve organizada polo Concello, e realizada entre os días 8 e 11 de
marzo pasados, facendo efectivo o pago da cantidade correspondente (150,00 euros), e non
podendo realizar dita viaxe, solicita a devolución do importe ingresado. Visto o informe de
Intervención, de data 15.03.2007, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Ordenar a devolución a Dª María Josefa Dobán Royo da cantidade ingresada por ela na
conta do concello, por importe de 150€.
2º) Devolver o expediente a Intervención, para a xestión do mesmo.
3.6. CAMBIO DE VEHÍCULO AUTOTAXI.- Dada conta do escrito asinado por D. Eduardo
Ramiro Vázquez Taboada, con D.N.I. 33.220.404D, de data 05.03.07, con rexistro de entrada
no concello número 1.308, de 05.03.07, no que expón é titular da licenza de autoturismo clase
B número 15 deste concello, á que ten afecto o vehículo marca Citroen, modelo C-5 HDI,
matrícula 3907 - CBX, e que pretende substituílo polo vehículo de nova adquisición marca
Seat, modelo Altea 1.9, matrícula 9679 - FLN, polo que pide que se autorice dito cambio.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar o cambio solicitado, quedando afecto á licenza número quince de autotaxi o
vehículo marca Seat, modelo Altea 1.9, matrícula 9679 - FLN.
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.7. RECLAMACIÓN PATRIMONIAL.- Dada conta do escrito asinado por Dª Maite Egaña
Pérez, DNI: 72.487.900L, de data 23.01.07, con rexistro de entrada núm. 445, do 23.01.07, no
que en resumo presenta reclamación de responsabilidade patrimonial da Administración
Pública, por mor de accidente ocorrido o día 17.01.07 na estrada que discorre polo lugar de
Solláns en dirección a Luou, por mor de grava na calzada, solicitando que se lle abonen os
danos producidos no seu vehículo, por importe de: 1.607,95 euros.

Vistos o informe da Policía Local de data 05.02.07, con rexistro de saída núm. 031, e o
presuposto de data 22.01.07, de Autos Milladoiro, S.L.L. por importe de: 1.607,95 euros, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Abonar a Dª Maite Egaña Pérez a cantidade de: 1.607,95 euros, correspondentes ós danos
producidos, previa presentación da factura orixinal de reparación do vehículo, conforme ó
presuposto presentado.
2º) Comunicar á interesada que no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ó da
recepción da notificación deste acordo deberá presentar no Departamento de Intervención a
factura de reparación e unha certificación bancaria de titularidade de conta para lle facer
efectivo o pago.
3º) Que se notifique este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos, con
devolución do expediente ó Departamento de Intervención.
3.8. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- Dada conta do escrito asinado por D. Enrique Martínez
Cao, en representación da empresa “Martínez Montes e Hijos, S.L.” con rexistro de entrada
número 11.213, de 23.02.07, no que solicita que lle sexan devoltas as fianzas que ten
depositadas por importe de 2.108,00 Euros, 1.840,00 Euros e 2.220,00 Euros, para garantir,
respectivamente, as obras de “Afirmado en Mazas, abastecemento e saneamento en Casal
(POS-04)”, “Abastecemento e Saneamento en A Torre – Cacheiras (POS-05),
e
“Abastecemento, saneamento e depuración en A Devesa – Cacheiras (POS-05), e vistos os
informes favorables do director da obra do 01.03.07 e os informes favorables de Intervención
do 08.03.07, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación das fianzas constituídas por importe de 2.108,00 Euros, 1.840,00
Euros e 2.220,00 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para a
cancelación das fianzas.
3.9. Visto o escrito asinado por D. Ignacio Soto González, arquitecto do Concello de Teo, de
data 05.03.07, no que en esencia expón que está realizando o curso superior de técnico de
urbanismo, para o que aboou a cantidade de 1.200 euros en concepto de matrícula, e posto
que o curso ten acreditada a súa relación co posto de traballo que desempeña, solicita que se
lle aboe o importe da matrícula. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aboar ó interesado o importe de 1.200,00 Euros, en concepto da matrícula do curso
superior de técnico de urbanismo, dada a relación do mesmo co traballo que desempeña no
Departamento de Urbanismo.
2º) Devolver o expediente a Intervención, para a xestión do mesmo.
4º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte
relación de licenzas. As licenzas outórganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Intervención e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen, segundo os
informes técnicos:

4.1. A D. JOSÉ PAN REY, licenza para construcción dunha vivenda unifamiliar illada en
Mazas, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Jorge Duarte
Vázquez e D. Baltasar Otero Gómez.
Expediente núm: 44.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
Colexio Oficial de Arquitectos con data 14.02.2007.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará nomeamento de director de execución das obras.
-Os propietarios teñen a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos necesarios para
a apertura ou regularización do viario preciso e executar, o seu cargo, a conexión cos servizos
existentes no núcleo, segundo o artigo 29.1 e 172 da Lei 9/2002 modificada pola Lei
15/2004.O promotor deberá firmar a cesión do terreo fixada dende 6 metros do eixe da pista.
-Presentará compromiso de conexión coas infraestructuras xerais cando existan.
-Para a execución do cerre da finca deberá solicitar licenza municipal de obras.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, en
todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas maiores a
colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos dos técnicos
directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai destinar a construcción,
a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras, o número de plantas
autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
- Ó remate da obra, e previamente a súa utilización, deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT2 – SOLO DE NÚCLEO RURAL TRADICIONAL N1.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: JORGE DUARTE VÁZQUEZ E BALTASAR OTERO GÓMEZ.
-Arquitecto técnico director: --.
-Edificabilidade: 0,18 m2/m2 (P. Neta).
-Altura máxima: B, 5,50 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 18% (P. Neta). Recuamento á aliñación: >8 m.
do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 30%. Altura do
cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 100.167,55 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras ( provisional): 2.003,35 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 92,24 €.

-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.215,59 €.
4.2. A D. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ SISTO, licenza para ampliación de planta semisoto dunha
vivenda unifamiliar, con expediente de licenza urbanística nº 129/06, concedida pola Xunta
de Goberno Local en sesión do 23.08.2006, en Balcaide, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 45.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e modificación do mesmo visada no Colexio
Oficial de Arquitectos con data 16.03.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un novo
prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada antes da
conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou autoridades
municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O remate da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de primeira
ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de novembro de
1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro
de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación final de obra asinada
polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2 – SOLO URBANO U3.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Presuposto: 26.500 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 530,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 590,00 €.
4.3. A D. ANGEL JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ, licenza para obras menores de
acondicionamento dun local destinado a uso de culto e reunión, en Cacheiras, Urbanización
Os Muiños, bloque 1, portal 1, planta semisoto, segundo proxecto técnico redactado por D.
Benjamín Rodríguez Nespereira.
Expediente núm: 46.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible, sobre contaminación acústica, expulsión de aire sobre a vía
pública, eliminación de residuos e cumprimento das autorizacións sectoriais pertinentes para o
expediente núm. MA962A 2007/000179-1, de data 12.03.2007.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras ( provisional): 1.337,38 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 334,40 €.
Total: 1.671,78 €.
4.4. A D. JESÚS GARCÍA COUTO, licenza para construcción dun galpón para uso doméstico
de 25 m2 na finca nº 452, situada en Agoso, segundo plano que xunta coa solicitude, parroquia
de Oza.
Expediente núm: 47.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-A tipoloxía, volume e materiais empregados serán congruentes co entorno rural, empregando
pedra ou outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construccións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que
menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que
favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A construcción cumprirá as condicións xenéricas do artigo 42 e 44 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
4.5. A D. JOSÉ FERREIRA LÓPEZ, licenza para construcción dun galpón para usos agrícolas
de 25 m2 na finca situada en Cornide, segundo plano que xunta coa solicitude, parroquia de
Calo.
Expediente núm: 48.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-A tipoloxía, volume e materiais empregados serán congruentes co entorno rural, empregando
pedra ou outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construccións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que
menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que
favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A construcción cumprirá as condicións xenéricas do artigo 42 e 44 da Lei 9/2002.
-Contará coa autorización previa de Augas de Galicia e demais normativas sectoriais
aplicables.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
4.6. D. ANTONIO VÁZQUEZ GARCÍA, licenza para construcción dun galpón de 30 m2 na
finca situada en Cascalleira, parroquia de Calo, segundo plano que xunta coa solicitude.
Expediente núm: 49.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da vía pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construcción deberá presentar todos os seus paramentos exteriores
e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan
en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A edificación auxiliar non se permite en fachada, podendo situarse adosada á principal e/ou
aos lindes laterais, sen prexuízo de terceiros e preferentemente formando patio, e non ocupará
máis do 10% da parcela susceptible de edificación.
-Dará cumprimento da normativa sectorial vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 85,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 145,06 euros.
4.7. A Dª. MARÍA DEL CARMEN POSTIGO ARMARIO, licenza para construcción dun galpón
de 9 m2 na finca nº 1170, situada en Guldrís, segundo plano que xunta coa solicitude,
parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 50.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Retranqueo mínimo 3 m. a lindeiros e a 8 m. da vía pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construccións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que
menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que
favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A edificación auxiliar non se permite en fachada, podendo situarse adosada a principal, e non
ocupará máis do 10% da parcela susceptible de edificación.
-Dará cumprimento da normativa sectorial vixente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 25,52 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 85,52 euros.
4.8. A Dª. MARÍA CARMEN ÁLVAREZ GARCÍA, licenza para construcción dun galpón para
usos agrícolas de 25 m2 na finca nº 1070, situada en Coira, segundo plano que xunta coa
solicitude, parroquia de Reis.
Expediente núm: 51.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m. a lindeiros e 8 m. ó eixe da pista pública.
-Altura máxima 3.50 m.
-A tipoloxía, volume e materiais empregados serán congruentes co entorno rural, empregando
pedra ou outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construccións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que
menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que
favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-A construcción cumprirá as condicións xenéricas do artigo 42 e 44 da Lei 9/2002.
-Contará coa autorización previa dos organismos correspondentes as normativas sectoriais
aplicables.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
4.9. D. RAMÓN CASTIÑEIRAS VIEITES, en calidade de socio-representante da AA.VV. “O
COTARELO”, licenza para construcción dun cerre de 58,50 metros na finca nº 1490 do
polígono 11 do plano de concentración parcelaria, segundo plano que xunta coa solicitude
presentada, parroquia de Calo.
Expediente núm: 52.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
- O cerre situarase respectando os retranqueos mínimos a vías públicas, situando a base do
cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública e a distancia mínima de 5 metros o eixe
da vía e desprazarase a cuneta ata o borde do peche.
-Contará coa autorización previa dos organismos correspondentes as normativas sectoriais
vixentes.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo rústico, soamente se permitiran cerramentos vexetais ou con postes e
arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha altura máxima de 1,80 metros.
-O galpón deberá cumpri-las condicions do PXOM, aprobado inicialmente, para cerramentos
en solo rústico que só poderá levar postes e tela metálica.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 36,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 96,40 euros.
4.10. D. ROSENDO MILLÁN LENCE, licenza para construcción dun cerre de 20 metros lineais
polo fronte da finca resultante rexistral 28363 de O Casal de Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 53.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública, situando a
base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Contará coa autorización previa dos organismos da normativa sectorial aplicable.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 12,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,44 €.
4.11. A D. ANGEL GARCÍA DOMÍNGUEZ, licenza para construcción dun cerre na finca nº
1989 de Fixó, parroquia de Calo.
Expediente núm: 54.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase na aliñación oficial que figura no PXOM, aprobado inicialmente, segundo
plano que se xunta.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 6,12 €.

-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 66,12 €.
4.12. A Dª. Mª TERESA GARCÍA RODRIGUEZ, licenza para construcción dun cerre na finca nº
1991 de Fixó, parroquia de Calo.
Expediente núm: 55.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase sobre a zona clasificada como solo urbano consolidado (U-3), e a unha
distancia mínima de 5 metros o eixe da pista pública, situando a base deste na mesma cota que
o pavimento actual da pista. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre. Na parte do cerre
situada na zona SXP-PR7, non se poderá executar o cerre solicitado ata a aprobación do
planeamento correspondente o polígono. Acompáñase copia do plano do PXOM.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado inicialmente para
cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a banda opaca
de 0,60 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e
vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da
zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 112,38 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 172,38 €.
4.13. A D. RAMÓN VARELA PUÑAL, licenza para construcción dun muro de contención en
peche de parcela, en Cesar, parroquia de Calo.
Expediente núm: 56.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo coa licenza solicitada non sobrepasando a altura máxima de 1,20
metros recollida no artigo 103.9 do PXOM aprobado inicialmente
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 65,01 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 125,01 €.
4.14. A D. MANUEL BLANCO VIEITES, licenza para obras de retellado da vivenda de 108
m2, situada en Raris, 15, parroquia de Raris.
Expediente núm: 57.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de

terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 67,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 127,20 €.
4.15. A D. JOSÉ MANUEL GUERRA CALVELO, licenza para obras de retellado dunha nave de
uns 400 m2, situada en Lamas, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 58.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán de conservación e mantemento do uso preexistente.
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Contará coas autorizacións previas dos organismos das normativas sectoriais aplicables.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 248,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 308,88 €.
4.16. A Dª. Mª DEL CARMEN DÍAZ BARBEITO, licenza para obras de retellado da vivenda de
35 m2 situada en Vilaverde, parroquia de Calo.
Expediente núm: 59.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de

terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Contará coa autorización previa da Consellería de Cultura, en relación coas proteccións que
figuran no catalogo de elementos de interese cultural. Existen na zona os seguintes bens; A-24
(Conxunto de vivendas), A-23 (Conxunto tradicional), H-38 (Hórreo).
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 21,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 81,78 €.
4.17. A D. FERMÍN OTERO CAJADE, licenza para obras de retellado da vivenda de 70 m2,
encintado e repicado de fachadas da casa e cuberto de 270 m2, en Pazos, parroquia de Reis.
Expediente núm: 60.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Contará coa autorización previa da Consellería de Cultura, en relación coas proteccións que
figuran no catalogo de elementos de interese cultural. Existen na zona os seguintes bens; A-58
(Conxunto tradicional), B-68 (Vivenda tradicional), B-69 (Vivenda tradicional).
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 120,18 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 180,18 €.
4.18. A ASOCIACIÓN O CASTRO, licenza para obras de retellado do local social de uns 50 m2
en Vilanova, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 61.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Contará coa autorización previa dos organismos correspondentes a normativa sectorial
aplicable.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 €.
4.19. A Dª. CARMEN VIDUIDO FRAMIL, licenza para obras de retellado da caseta de 45 m2
situada en Socastro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 62.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Contará coa autorización previa dos organismos correspondentes a normativa sectorial
aplicable.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 28,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 88,00 €.
4.20. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para obras de perforación subterránea
baixo a estrada N-550 e gabias paralelas a mesma, dentro do termo municipal de Teo, en
Galanas, parroquia de Calo, segundo proxecto que se xunta (SDG 218306040067).

Expediente núm: 63.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Contará con proxecto técnico completo que describa as actuacións a realizar e as medidas de
seguridade e sinalización previstas.
-As obras contarán previamente coa autorización da Demarcación de Estradas do Estado para
a perforación dirixida baixo a estrada N-550.
-Contará coas autorizacións dos organismos correspondentes a normativa sectorial vixente.
-Deberá repoñe-lo pavimento en perfectas condicións e cos mesmos materiais que están
executadas na actualidade, aportando aval que garanta a reposición das obras por importe de
1.500 €.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 396,19 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 456,19 €.
4.21. A MALGA S.L., licenza para obras de canalización para subministro eléctrico en Cobas,
parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 64.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Deberanse tomar as medidas de seguridade da normativa vixente.
-Contará coas autorizacións dos organismos correspondentes a normativa sectorial vixente.
-Contará coa autorización e executarase de acordo coas normas da compañía Fenosa.
-Deberá repoñe-lo pavimento en perfectas condicións e cos mesmos materiais que están
executadas na actualidade, aportando aval que garanta a reposición da obra civil a realizar na
zona pública por importe de 400 €.
-Respectará as canalizacións e servizos públicos existentes na zona de acordo coas
indicacións técnicas das empresas adxudicatarias do Concello.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 62,28 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,28 €.
4.22. A Dª. BEGOÑA DEL RÍO MARTÍNEZ, licenza para obras de canalización para
subministro eléctrico a vivenda da súa propiedade en BT, en Ameneiro, segundo croquis que
xunta coa solicitude e presuposto da empresa Malga S.L., parroquia de Calo.
Expediente núm: 65.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Deberanse tomar as medidas de seguridade da normativa vixente.
-Contará coas autorizacións dos organismos correspondentes a normativa sectorial vixente.
-Contará coa autorización e executarase de acordo coas normas da compañía Fenosa.
-Deberá repoñe-lo pavimento en perfectas condicións e cos mesmos materiais que están
executadas na actualidade, aportando aval que garanta a reposición da obra civil a realizar na
zona pública por importe de 300 €.

-Respectará as canalizacións e servizos públicos existentes na zona de acordo coas
indicacións técnicas das empresas adxudicatarias do Concello.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 12,08 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,08 €.
4.23. A GAS GALICIA SDG, S.A., licenza para obras de canalización en polietileno (PE) MPB
de 385 ml. e 110 mm. de diámetro PE100 SRD 17,6 para subministro de gas as vivendas da
zona, en Fixó, parroquia de Calo.
Expediente núm: 66
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Deberanse tomar as medidas de seguridade da normativa vixente.
-Contará coas autorizacións dos organismos correspondentes a normativa sectorial vixente e
da Consellería de Innovación, que deberá efectuar os controles regulamentarios sobre as
condicións e capacidade da rede prevista.
-Contará coa autorización e executarase de acordo coas normas da compañía.
-Contará coa autorización de Augas de Galicia para as zonas próximas os regatos existentes.
-Deberá repoñe-lo pavimento en perfectas condicións e cos mesmos materiais que están
executadas na actualidade, aportando aval que garanta a reposición da obra civil a realizar na
zona pública por importe de 4000 €.
-Respectará as canalizacións e servizos públicos existentes na zona de acordo coas
indicacións técnicas das empresas adxudicatarias do Concello.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 252,82 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 312,82 €.
4.24. A D. VICTORIANO OTERO SÁNCHEZ, licenza para obras de acondicionamento interior
do local comercial no baixo da edificación “Estivada da Ribeira”, bloque 3, baixo B, en
Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 67.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Dará cumprimento das condicións dos Estatutos da Comunidade e contará coas autorizacións
correspondentes.
-Dará cumprimento das condicións de seguridade e saúde das obras en base a normativa
vixente.
-Darase cumprimento dos artigos 9 e 199 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación
para toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse
as obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.

-Darase cumprimento do artigo 104 da mesma Lei. Os efectos de harmonizar coa paisaxe, no
exterior do local a tipoloxía das construccións deberán ser congruentes coas características do
contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas deberán
harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Tramitará a correspondente licenza de apertura antes do inicio de calquera actividade.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 80,84 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 140,84 €.
4.25. A COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA U-4-D DE OS TILOS, licenza para obras de
limpeza, reparación e pintado de fachadas, segundo memoria redactada polo arquitecto D.
Santiago Martín Romarís García.
Expediente núm: 68.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Dará cumprimento das condicións dos Estatutos da Comunidade e contará coas autorizacións
correspondentes.
-Dará cumprimento das condicións de seguridade e saúde das obras en base a normativa
vixente.
-Darase cumprimento dos artigos 9 e 199 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación
para toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse
as obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento do artigo 104 da mesma Lei. Os efectos de harmonizar coa paisaxe, no
exterior do local a tipoloxía das construccións deberán ser congruentes coas características do
contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas deberán
harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 332,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 392,06 €.
4.26. A D. JOSÉ RIVERA VILASECO, licenza para cubrir unha terraza de 35 m2 con estructura
metálica e cuberta con uralita e tella para sacar humidades, sobre a edificación de Cepeda,
parroquia de Oza.
Expediente núm: 69.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán de carácter provisional e con estructura sinxela, e non afectarán a estructura
da edificación existente.
-Dará cumprimento das condicións da normativa sectorial aplicable. Contará coa autorización
previa da Consellería de Cultura sobre os bens catalogados que figuran no Plan Xeral

aprobado inicialmente e nas NNSS vixentes, sobre os bens: H-62 (Hórreo) e B-46 (Vivenda
tradicional).
-Respectará as condicións de retranqueos con respecto a lindeiros e vías publicas.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei, para
harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa
paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 65,83 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 125,83 €.
4.27. A DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A., licenza para obras
menores de acondicionamento interior, segundo planos que xunta coa solicitude, en
Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 70.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-As obras non afectarán a actividade con licenza municipal, debendo conservar tódalas
medidas correctoras, de seguridade, protección contra incendios, eliminación de barreiras
arquitectónicas, etc., debendo presentar plano do estado definitivo do local, asinado por
técnico competente que xustifique o cumprimento a normativa indicada.
-Contará coa autorización previa da normativa sectorial aplicable.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda clase de
terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as obras necesarias
para a protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construccións deberá ser congruente coas características do contorno e os
materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e
os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 233,70 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 293,70 €.

4.28. A Dª. PILAR HERMINDA LIÑARES SIXTO, en representación da COMUNIDADE DE
PROPIETARIOS DA U-5-C DE OS TILOS, licenza para obras de substitución do portal do
garaxe, segundo presuposto que acompaña.
Expediente núm: 71.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Dará cumprimento das condicións dos Estatutos da Comunidade e contará coas autorizacións
correspondentes.
-Dará cumprimento das condicións de seguridade e saúde das obras en base a normativa
vixente.
-Darase cumprimento dos artigos 9 e 199 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación
para toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse
as obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento do artigo 104 da mesma Lei. Os efectos de harmonizar coa paisaxe, no
exterior do local a tipoloxía das construccións deberán ser congruentes coas características do
contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas deberán
harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 67,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 127,88 €.
4.29. A COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA U-11-B DE OS TILOS, licenza para obras de
eliminación de canalóns interiores pasándoos ao exterior, segundo memoria redactada polo
técnico D. Pablo Xosé Pouso Iglesias.
Expediente núm: 72.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo coa memoria presentada.
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura da
mesma.
-Dará cumprimento das condicións dos Estatutos da Comunidade e contará coas autorizacións
correspondentes.
-Dará cumprimento das condicións de seguridade e saúde das obras en base a normativa
vixente.
-Darase cumprimento dos artigos 9 e 199 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación
para toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse
as obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento do artigo 104 da mesma Lei. Os efectos de harmonizar coa paisaxe, no
exterior do local a tipoloxía das construccións deberán ser congruentes coas características do
contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas deberán
harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construccións, instalacións e obras (provisional): 343,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 403,00 €.
4.30. A D. JOSÉ LINO CAJARAVILLE BUELA, licenza para segregación da parcela nº 382 da
concentración parcelaria da parroquia de Santa María de Teo, en dúas parcelas, segundo
documentación redactada por D. Javier Rivadulla Montaña.
Expediente núm: 73.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
- A segregación realizarase de acordo coa documentación presentada.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.
4.31. A D. FRANCISCO JAVIER MELLA CASTRO, licenza para instalar un rótulo indicador do
establecemento comercial existente en A Ramallosa, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 74.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Situarase na aliñación oficial que indica o Plan Xeral aprobado inicialmente o 7.12.2005,
segundo plano que xunta coa solicitude.
-Dará cumprimento das condicións dos Estatutos da Comunidade e contará coas autorizacións
correspondentes.
-Dará cumprimento das condicións que indica o informe favorable do Servizo Provincial de
Estradas do 19.02.2007.
-Dará cumprimento das condicións de seguridade e saúde das obras en base a normativa
vixente.
-Darase cumprimento dos artigos 9 e 199 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación
para toda clase de terreos, construccións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse
as obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento do artigo 104 da mesma Lei. Os efectos de harmonizar coa paisaxe, no
exterior do local a tipoloxía das construccións deberán ser congruentes coas características do
contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas deberán
harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de tres
anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non podendo interromperse as obras
por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
Total: 90 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE LICENZA.
4.32.- Vista a solicitude presentada por D. ANTONIO CALVO ARGONES, con CIF/NIF:
33.045.387-E, de data 29.01.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 579, e demais
documentos obrantes no expediente, para recheo de terra vexetal nunha antiga canteira
destinada á plantación de árbores autóctonos (castaños), no lugar de Rúa de Francos,
parroquia de San Xoán de Calo, finca denominada “Paradela”, nº 231 do Plan Xeral de

Concentración Parcelaria de Calo, tramitada ó abeiro do art. 41 da Lei 9/2002, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes que legalmente a compoñen, acorda informar
favorablemente a autorización para a concesión da licenza solicitada, ós efectos da súa
remisión á C.P.T.O.P. e T.
5º) LICENZAS DE APERTURA.
5.1.- Visto o expediente instruído ó efecto por D. ANGEL JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ, con
CIF/NIF: 33.294.438-Y (expte. 20/06), para licenza de apertura/instalación dun LOCAL
DESTINADO A USO DE CULTO E REUNIÓN, en Cacheiras, Urbanización Os Muiños,
Bloque 1, portal 1, planta 1, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible cualificando dita
actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ANGEL JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ, a licenza provisional para o
establecemento dun LOCAL DESTINADO A USO DE CULTO E REUNIÓN, condicionada a súa
instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 12.03.2007 (expediente núm.
MA962A 2007/000179-1):
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación acústica,
no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100 de 27/05/99) e
nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo 4º desa Lei, non se
poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as instalacións en tanto que non estea
comprobado, mediante inspección ou certificación expedida por empresas ou entidades
homologadas, que cumpren a normativa sobre contaminación acústica.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que se
publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de residuos
(B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en conta a
recollida selectiva de lixo.
-.Condicionado a que se dea cumprimento ó disposto na Lei 8/1997 de accesibilidade e
supresión de barreiras, e no Decreto 35/2000 polo que se desenvolve a devandita Lei (D.O.G.
nº 166, de data 29-08-97 de D.O.G. nº 41, de data 29-02-00).
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais
pertinentes; non podendo comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a
licenza definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á petición
certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a conformidade
das mesmas cos termos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
5.2.- Dada conta do escrito asinado por D. MANUEL IGLESIAS CRUCES, CIF/NIF:
44.816.701-M, de data 15.03.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 1577, no que
solicita o cambio de titularidade do establecemento dedicado a BAR RESTAURANTE, situado
en Luou, que figura a nome de D. José Quián Castro, segundo licenza de apertura nº 15/96,
concedida pola Comisión de Goberno en data 28.08.1996, pasando o seu nome; vistos os
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.

O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
5.3.- Dada conta do escrito asinado por Dª. PATRICIA FELPETE CARREIRA, CIF/NIF:
44.814.980-D, de data 21.03.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 1751, no que
solicita o cambio de titularidade do establecemento dedicado a TABERNA, situado en Grela,
parroquia de Lampai, que figura a nome de Dª. María Carreira Ares, segundo licenza de
apertura nº 1/93, concedida pola Comisión de Goberno en data 12.01.1993, pasando o seu
nome; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás mesmas
condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
6º) CONVENIOS.
6.1. Dada conta do convenio de colaboración da Consellería de Medio Rural e este Concello,
para a participación na prevención de incendios forestais mediante a realización de
tratamentos preventivos cun vehículo tractor con desbrozadora, a Xunta de Goberno queda
enterada.
7º) CONTRATACION.
7.1. Dada conta da proposta recollida na acta da mesa de contratación do concurso tramitado
para adxudicar a execución do contrato de obras: “Ampliación e reforma da casa consistorial,
2ª fase”, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Adxudica-lo contrato de Ampliación e Reforma da Casa Consistorial 2ª fase á empresa
OVIGA S.L., polo prezo de 372.420 euros, IVE incluído, que representa unha baixa de
12.008,34 euros respecto da tipo de licitación e cun prazo de execución de seis meses, por
considerar que en aplicación dos criterios establecidos no prego de cláusulas administrativas
fai a oferta máis vantaxosa para o Concello.
7.2. Dada conta do expediente para a elaboración dun estudio de viabilidade para o despregue
dunha rede de banda ancha inalámbrica (WIMAX/WI-FI) para o municipio de Teo, a Xunta
de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Aceptar a proposta presentada pola empresa CODIUM NETWORKS, por importe de
3.000,00 Euros (tres mil euros) (IVE non incluído).
8º) APROBACIÓN DE BASES PARA A CONTRATACION DE PERSOAL.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda a aprobación das bases que se transcriben a continuación, para a
contratación de persoal para obras e servizos do Concello:
BASES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA OBRAS E SERVIZOS DO CONCELLO DE
TEO.

1.- Obxecto da convocatoria

O obxecto da convocatoria é a contratación temporal, en réxime de dereito laboral, de dezaseis (16)
traballadores para levar a cabo servizos de limpeza urbana e viaria e traballos de mantemento ambiental. As
categorías laborais, número de prazas e retribucións serán as seguintes:
Categoría

Nº de prazas

Encargado

1

Peón

15

Retribucións brutas
1.500,00 €/mes, incluíndose a parte proporcional das pagas
extraordinarias
1.300,00 €/mes, incluíndose a parte proporcional das pagas
extraordinarias

2.- Condicións do contrato
O contrato será “por obra e servizo determinado”, regulado nos artigos 2, 7, 8 e 9 do Real Decreto
2720/1998, de 18 de decembro, na modalidade de xornada completa.
A súa xornada de traballo será de luns a venres, con horario de 09,00 a 13,30 horas e de 16,00 a 19,30
horas.
O contrato rematará cando estean rematados os traballos ós que se adscriben as prazas, estimándose
unha duración de seis meses.

3.- Requisitos dos aspirantes
Para participar os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos referidos á data en que finalice o
prazo de presentación de solicitudes:
1.

Ser de nacionalidade española ou cidadán membro do Estado da Unión Europea nos termos da Lei
17/1993, do 23 de decembro, na redacción dada pola Lei 55/1999 do 29 de decembro.

2.

Ter cumpridos os 18 anos.

3.

Non padecer enfermidade ou deficiencia física que impida o desempeño das funcións propias do posto de
traballo para o que se opta.
A condición de minusvalía ou incapacidade e a súa compatibilidade co posto a ocupar acreditarase
conforme á normativa vixente e referida ó día de formalización do contrato mediante certificado médico
oficial, en caso de resultar seleccionada/o.

4.

Non estar incurso en causa de incompatibilidade ou de incapacidade conforme á normativa vixente.

5.

Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servicio do Estado, comunidades autónomas ou
entidades locais, nin encontrarse inhabilitado para o desempeño das funciones públicas.

6.

Estar en posesión da titulación correspondente ó certificado de escolaridade ou equivalente.

7.

Coñece-lo idioma oficial da Comunidade Autónoma de Galicia.
Os requisitos anteriores e os específicos que se esixen para a praza deberán reunirse con referencia ao

último día do prazo de presentación de solicitudes ou será nulo o nomeamento dos aspirantes que estean incursos
en causas de incapacidade conforme á normativa vixente.

4.- Solicitudes
A/os aspirantes que queiran participar deberán facelo constar mediante instancia que segundo o modelo
do Anexo I, dirixida ó Alcalde-Presidente da corporación e presentarase no rexistro xeral do Concello
(directamente ou a través do sistema previsto na lei 30/1992 do 26 de novembro) no prazo de dez días naturais

dende a publicación do anuncio correspondente no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e tamén nun dos
xornais de maior circulación en Galicia
A cada instancia achegarase fotocopia do D.N.I., acreditación do título requirido para o acceso a esta
praza e declaración xurada ou responsable de cumprimento dos requisitos establecidos nos apartados 4 e 5 da
base 3ª, segundo o modelo que figura como Anexo II. Tódalas copias que se acheguen deberán estar
compulsadas.

5.- Admisión de aspirantes
A lista provisional de candidatos admitidos e excluídos aprobarase por resolución da Alcaldía e
publicarase no taboleiro de anuncios do Concello, por un prazo mínimo de cinco días, para os efectos de
presentación de reclamacións, elevándose automaticamente a definitiva no caso de que non se presente
ningunha.

6.- Tribunal de avaliación
O tribunal terá a seguinte composición:
Presidente:

Titular: O Presidente da Corporación, ou membro da Corporación en quen delegue. Suplente: Un
concelleiro da Corporación de Teo.

Secretario:

Titular: O Secretario da Corporación ou funcionario en quen delegue. Suplente: O Adxunto a
Secretaría ou funcionario en quen delegue.

Vogais:

Titular: O Segundo tenente de Alcalde. Suplente: Un concelleiro.
Titular: Un funcionario do departamento de urbanismo. Suplente: Un funcionario do
departamento de urbanismo.
Titular: Un vocal designado pola representación sindical do persoal laboral. Suplente: Un vocal
designado pola representación sindical do persoal laboral.

O tribunal no poderá constituírse nin actuar sen a presencia de, cando menos, tres dos seus membros
titulares ou suplentes indistintamente, sendo imprescindible a asistencia do Presidente e do Secretario. O
Secretario actuará con voz e sen voto.
O tribunal resolverá tódalas dúbidas que se poidan presentar na aplicación das presentes normas. As
decisións adoptaranse por maioría de votos dos membros presentes, resolvendo os empates o voto de calidade do
presidente.
O tribunal poderá solicitar o asesoramento de expertos para a realización e valoración das probas. Non
poderá declarar aprobados máis aspirantes que prazas convocadas

7.- Proceso de selección
Na resolución pola que se aproba a lista de aspirantes admitidos e excluídos, sinalarase o lugar, data e
hora para a realización das avaliacións. Na mesma resolución designaranse os membros do tribunal de selección.
7.1.- Entrevista persoal.- Versará sobre os estudos realizados, a experiencia profesional e os
coñecementos do traballo a realizar. Ó mesmo tempo servirá para comprobar o coñecemento e dominio da lingua
galega por parte dos aspirantes.

A entrevista será avaliada de 0 a 10 puntos. Concluído o proceso selectivo, o tribunal publicará no
taboleiro de anuncios da casa do Concello a relación dos aspirantes por orde de puntuación e elevarase a
correspondente proposta de nomeamento a favor das/os aspirante/s que obtivera/n a puntuación máis alta.

8.- Nomeamento e formalización do contrato
O órgano competente da corporación fará nomeamento a favor das/os aspirantes propostas/os polo
tribunal, sendo nulo o nomeamento de quen estea incurso en causa de incapacidade específica conforme á
normativa vixente.
As/os aspirantes propostas/os presentarán no Rexistro Xeral do Concello, no prazo de cinco días
naturais (contados a partir da publicación do resultado da selección), os documentos acreditativos do
cumprimento de todos e cada un dos requisitos esixidos na base 3ª da convocatoria.
Se dentro do prazo indicado, salvo casos de forza maior, o aspirante proposto non presentara a súa
documentación ou non acreditara reunir os requisitos esixidos, non se poderá proceder ao seu nomeamento,
quedando anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo das responsabilidades en que incorrese por falsidade
na instancia ou documentación presentada para tomar parte neste proceso selectivo.
Mentres non se formalice o contrato e non se incorpore ao posto de traballo, o aspirante non terá dereito
a percepción económica de ningunha clase.
A persoa contratada estará obrigada a prestar a súa xornada de traballo na medida e forma requirida para
o interese do servicio, de acordo coa lexislación aplicable, someténdose a un período de proba, co alcance
previsto no artigo 14 do Estatuto dos Traballadores e estará suxeita á lexislación laboral pertinente.
As persoas que participaran no proceso selectivo e, cumprindo os requisitos para aspirar ás prazas que
se convocan, non fosen seleccionadas, pasarán a constituír unha lista de espera, por orde de puntuación, para ser
chamadas en caso de substitución.

ANEXO I

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE POSTOS DE
TRABALLO DE PERSOAL LABORAL DO CONCELLO DE TEO

1) DATOS PERSOAIS:
Apelido 1:

Apelido 2:

Nome:

Núm. Doc. Identidade:

Domicilio:

CP

Localidade:

Tfno:

Provincia:

Data de nacemento:

País:
Nacionalidade:

2) PROCESO SELECTIVO:
Posto de traballo:
Data da convocatoria:

BOP:

DOG:

BOE:

Titulación mínima esixida:
3) MÉRITOS ALEGADOS: (Non utilizar os espazos sombreados. Serán cubertos polo tribunal).
MÉRITOS (de necesitar máis espazo, utilizar outra folla)
A) PROFESIONAIS

B) FORMATIVOS

C) ENTREVISTA

PUNTUACIÓN TOTAL

_________________, ____ de ______________________ de _______
(Sinatura)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE TEO, (A Coruña)

Prensa:

ANEXO II

Dª/D_____________________________________________________________________,
con D.N.I. número ______________________,
declaro responsablemente:
1) Non estar incursa/o en causa de incompatibilidade ou de incapacidade, conforme á normativa vixente,
para o desempeño do posto de __________________ para obras e servicios de limpeza urbana e
mantemento ambiental.
2) Non ter sido separada/o mediante expediente disciplinario do servicio do Estado, comunidades
autónomas ou entidades locais, nin estar inhabilitada para o desempeño das funcións públicas.

E para que conste aos efectos previsto nas bases reguladoras do proceso selectivo, asino a presente en
______________, a ______ de _________________ de 2007.

Asdo.-_____________________________________

9º) APROBACIÓN EXPEDIENTE COMPRA DE FINCA.
Vista a oferta presentada por Dª. María Luz Gestoso Maceira, con D.N.I. 33.156.553, D.
Emilio Eyo Gestoso, con D.N.I. 33.279.254W, D. José Eyo Gestoso, con D.N.I.
33.293.471M, D. Fernando Eyo Gestoso, con D.N.I. 44.810.483C, Dª María Eyo Gestoso, con
D.N.I. 44.810.765A e Dª María Luz Eyo Gestoso, con D.N.I. 44.810.766G, actuando en nome
propio, na que manifestan ser donos en propiedade da finca denominada “Montiño”, situada
no lugar de Fontenlo da parroquia de Teo, que se describe da seguinte forma: Terreo dedicado
a monte. Ten unha extensión superficial de nove áreas e cincuenta e nove centiáreas (959
metros cadrados). Linda polo Norte, con muro e Rosalía Riveira, hoxe terreo do Concello de
Teo, Sur, muro e Amalia Calviño; Este, Antonio Paz, hoxe terreo do Concello de Teo e Oeste
camiño.
Resultando que segundo informa o Sr. Concelleiro de Obras a finca é idónea para a
ampliación do campo de festas de Sta. María de Teo, polo que por mor da contía, da
idoneidade da finca e da urxencia propón a súa adquisición.
Visto o informe de valoración da finca referenciada asinado polo enxeñeiro técnico agrícola
D. Luis Moreira Matos, de data 7 de marzo de 2007, no que se valora a finca na cantidade de
12.467,00 euros, e o informe de Intervención, de data 15 de marzo de 2007, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Comprar a Dª. María Luz Gestoso Maceira, D. Emilio Eyo Gestoso, D. José Eyo Gestoso,
D. Fernando Eyo Gestoso, Dª María Eyo Gestoso, e Dª María Luz Eyo Gestoso, con D.N.I.
44.810.766G, polo prezo de: 11.472,00 (once mil catrocentos setenta e dous euros), a finca
arriba descrita.

2º) Facultar expresamente ó Alcalde-Presidente para a formalización da escritura pública e
para todos os actos necesarios para a execución e xestión deste acordo e do seu
correspondente expediente.
.
10) SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS.
10.1. Vista a Resolución do 27 de febreiro de 2007 da Secretaría Xeral da Emigración pola
que se regula a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a
concellos, mancomunidades de concellos e consorcios locais, para a realización de programas
destinados a favorecer os procesos de acollida da poboación retornada e inmigrante na
Comunidade Autónoma Galega durante o ano 2007, e vista a proposta formulada polo
Departamento de Servizos Sociais do Concello, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o orzamento para o desenvolvemento de actividades dirixidas á poboación
inmigrante e emigrante retornada, que ascende a CENTO SETENTA E UN MIL
TRESCENTOS CINCUENTA E OITO EUROS CON VINTE E CATRO CÉNTIMOS
(171.358,24 €).
2º) Solicitar da Secretaría Xeral da Emigración unha subvención de VINTE E OITO MIL
OITOCENTOS CORENTA E OITO EUROS CON VINTE CÉNTIMOS (28.848,20 €),
desglosándose o programa do seguinte xeito:
Programa municipal de
acollida (P.M.A.)

Gasto orzamentado

Información e orientación
Emerxencia
para
necesidades básicas
Obradoiro de iniciación ó
galego
TOTAL:

165.961,04€
3.000,00€

Subvención solicitada á
Secretaría Xeral da
Emigración
23.451,00€
3.000,00€

2.397,20€

2.397,20€

171.358,24€

28.848,20€

3º) Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para a realización tódolos trámites relacionados con este
expediente.
10.2. Vista a Orde do 31 de xaneiro de 2007 da Consellería de Traballo pola que se establecen
as bases que regulan, para o exercicio do ano 2007, as axudas e subvencións para o fomento
de emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades
locais e cos órganos e organismos das administracións públicas distintas do local,
universidades e entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria, publicada no
D.O.G. nº 40 do luns 26 de febreiro de 2007, e vista a proposta formulada pola Axencia de
Emprego e Desenvolvemento Local, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Solicitar unha subvención para a contratación de cincuenta traballadores desempregados.

10º) APROBACION DE PRESUPOSTOS E MEMORIAS VALORADAS.
Vistas as memorias valoradas e presupostos que se atopan sobre a mesa, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:

1º) Aprobar as seguintes memorias valoradas e presupostos para a súa execución mediante o
procedemento de “contrato menor”, por ser inferiores a 30.050,60 euros, advertíndose a
ausencia de informe de Intervención:
1-. Obra: Colocación de marquesiña modelo “Hórreo” en Pite, parroquia de Lucí, segundo
presuposto presentado pola empresa “Marlo, S.C.”, por importe de 3.543,80 euros (IVE
incluído).
2.- Obra: Colocación de marquesiña modelo “Ames” en As Galanas, parroquia de Calo,
segundo presuposto presentado pola empresa “Marlo, S.C.”, por importe de 3.880,20 euros
(IVE incluído).
3.- Obra: Asfaltado de pista en Ameneiro- Calo (zona do lavadoiro e Capela do Monte
Carmelo), segundo presuposto de data 6 de marzo de 2007, asinado polo técnico municipal L.
Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 17.044,82 euros, IVE
incluído.
4.- Obra: Preparación e pavimentación dunha pista de terra en Pite – Lucí, segundo memoria
valorada de data 23 de marzo de 2007, asinada polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 1.920,65 euros, IVE incluído.
5.- Obra: Preparación e pavimentación dunha pista de terra en Chaves – Lucí, segundo
memoria valorada de data 23 de marzo de 2007, asinada polo técnico municipal L. Javier
Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 2.752,88 euros, IVE incluído.
6.- Obra: Pavimentación dun treito de 160 metros de pista con zahorra compactada, con
limpeza de cunetas, en Olveira – Reis, segundo presuposto de data 23 de marzo de 2007,
asinada polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por
contrata de: 1.854,16 euros, IVE incluído.
7.- Obra: Preparación e pavimentación dunha pista de terra en Valiñas - Reis, segundo
presuposto de data 16 de marzo de 2007, asinada polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 2.810,67 euros, IVE incluído.
8.- Obra: Instalación dun parque biosaudable para maiores no parque de xogos de Cacheiras,
segundo presuposto de data 22 de febreiro de 2007, asinada polo técnico municipal L. Javier
Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 11.995,68 euros, IVE incluído.
9.- Obra: Instalación dun parque biosaudable para maiores no parque de xogos dos Tilos,
segundo presuposto de data 22 de febreiro de 2007, asinada polo técnico municipal L. Javier
Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 11.995,68 euros, IVE incluído.
10.- Obra: Reparación e pavimentación dunha pista (pista A Grela – Mosteiro) en Lampai,
segundo presuposto de data 15 de marzo de 2007, asinada polo técnico municipal L. Javier
Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 3.047,71 euros, IVE incluído.
11.- Obra: Ampliación da rede de abastecemento de auga potable en Ribeira - Reis, segundo
presuposto de data 14 de marzo de 2007, asinada polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 20.665,42 euros, IVE incluído.

12.- Obra: Ampliación da rede de abastecemento de auga potable en Outeiro - Reis, segundo
presuposto de data 15 de marzo de 2007, asinada polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 2.477,61 euros, IVE incluído.
13.- Obra: Ampliación da rede de abastecemento de auga potable en Penelas - Cacheiras,
segundo presuposto de data 15 de marzo de 2007, asinada polo técnico municipal L. Javier
Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 9.047,42 euros, IVE incluído.
14.- Obra: Pavimentación dunha pista asfaltada con dobre rego con saneo dun blandón en
Ferreiriño – Reis, segundo memoria valorada de data 20 de marzo de 2007, asinada polo
técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:
2.526,13 euros, IVE incluído.
15.- Obra: Desmonte dunha finca ata rasante da estrada e posterior pavimentación asfáltica
para aparcadoiro, ó lado do centro sociocultural de Fontenlo - Teo, segundo memoria
valorada de data 20 de marzo de 2007, asinada polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 29.935,28 euros, IVE incluído.
16.- Obra: Impermeabilización do encontro entre unha beirarrúa pública e o muro dun edificio
de vivendas na Urbanización Os Tilos, segundo memoria valorada de data 27 de febreiro de
2007, asinada polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución
por contrata de: 1.625,35 euros, IVE incluído.
17.- Obra: Ampliación da rede de abastecemento de auga potable e de saneamento nun tramo
de 180 metros en Folgueiras - Calo, segundo memoria valorada de data 20 de marzo de 2007,
asinada polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por
contrata de: 15.516,87 euros, IVE incluído.
18.- Obra: Ampliación da rede de saneamento de augas residuais. Pavimentación dun tramo
de 76 metros de pista con dobre tratamento superficial asfáltico. Bacheo dun tramo de 1.000
metros na pista de Mosteiro á Silva. - Lampai, segundo memoria valorada de data 22 de
marzo de 2007, asinada polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de
execución por contrata de: 5.136,40 euros, IVE incluído.
19.- Obra: Instalación dun surtidor de pedra e conexión ca rede de abastecemento de auga, en
Aido – Luou, segundo presuposto de data 13 de marzo de 2007, asinada polo técnico
municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 2.349,68
euros, IVE incluído.
20.- Obra: Instalación de sinais para a regulación do tráfico rodado, en Recesende, segundo
presuposto de data 14 de marzo de 2007, asinada polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 4.432,74 euros, IVE incluído.
21.- Obra: Cruce de saneamento en Osebe – Calo, segundo proxecto redactado polo enxeñeiro
D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, cun presuposto de execución por contrata de: 5.430,51
euros, IVE incluído.

22.- Obra: Fabricación e colocación de cinco rótulos tipo monolito de medidas 1.200x3.000
mm., segundo presuposto de “Manuel Fernández Ares”, data 21.02.2007, cun presuposto de
execución por contrata de: 10.614 euros, IVE incluído.

11º) APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DAS OBRAS DO POS
2007.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda a aprobación da proposta da Alcaldía
que se transcribe a continuación:
“Dada conta do expediente para a contratación das obras do Concello incluídas no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal da Excmª.
Deputación da Coruña do ano 2007, solicitadas polo Pleno do Concello e aprobadas pola
Excmª. Deputación en sesión do 22.02.2007, de seguido relacionadas:
1) Abastecemento en Mazas (Calo), cun presuposto de execución por contrata de: 45.119,60
euros, IVE incluído.
2) Abastecemento e saneamento de Pozas a Centro Médico (Cacheiras), cun presuposto de
execución por contrata de:51.094,75 euros, IVE incluído.
3) Abastecemento da Ramallosa a Pite(Lucí), cun presuposto de execución por contrata de:
43.890,42 euros, IVE incluído.
4) Abastecemento e Saneamento en O Pazo (Raris), cun presuposto de execución por contrata
de: 52.888,62 euros, IVE incluído.
5) Abastecemento e Saneamento en Espasande (Luou), cun presuposto de execución por
contrata de: 38.560,87 euros, IVE incluído.
6) Saneamento e Depuración en Regoufe (Luou), cun presuposto de execución por contrata
de: 51.991,00 euros, IVE incluído.
7) Abastecemento e Saneamento en Trasellas (Luou) e Acondicionamento de pista en
Montouto (Cacheiras), cun presuposto de execución por contrata de: 30.637,69 euros, IVE
incluído.
8) Afirmado e acondicionamento de pistas en Sixto-O Agro de Ron(Cacheiras) e Vilar de
Calo(Calo), cun presuposto de execución por contrata de: 59.158,44 euros, IVE incluído; e
correspondendo ó Concello a contratación destas obras por delegación da Excmª. Deputación
da Coruña; vistos os informes de Secretaría e Intervención, por esta Alcaldía proponse a
adopción do seguinte acordo:
1º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación das obras
anteriormente relacionadas, polo sistema de procedemento negociado por mor da contía,
consonte co disposto no art.141. g. do RDL 2/2000, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de contratos das administracións públicas e no art. 88.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril,

reguladora das bases do réxime local, realizando a licitación mediante a consulta polo menos
a tres empresas capacitadas por parte da Alcaldía.
2º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas polo sistema de procedemento negociado
segundo modelo tipo de cláusulas administrativas aprobados polo Pleno da Excmª.
Deputación en sesión do 26.05.2005, xunto co cadro de características de cada unha das
obras, sinalando que non actuará a Mesa de Contratación por ser nos procedementos
negociados potestativa a súa intervención.
3º) Autorizar os gastos con cargo ás partidas do presuposto do Concello de 2007
seguidamente relacionadas:
1) Abastecemento en Mazas (Calo). Partida: 441.61101.
2) Abastecemento e saneamento de Pozas a Centro Médico (Cacheiras). Partida:441.61101.
3) Abastecemento da Ramallosa a Pite(Lucí). Partida: 441.61101.
4) Abastecemento e Saneamento en O Pazo (Raris). Partida: 441.61101.
5) Abastecemento e Saneamento en Espasande (Luou). Partida: 441.61101.
6) Saneamento e Depuración en Regoufe ( Luou). Partida: 441.61101.
7) Abastecemento e Saneamento en Trasellas(Luou) e Acondicionamento de pista en
Montouto (Cacheiras). Partida: 441.61101.
8) Afirmado e acondicionamento de pistas en Sixto-O Agro de Ron(Cacheiras) e Vilar de
Calo(Calo). Partida: 511.61001.
4º) Facultar á Alcaldía para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo, debendo
voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación dos contratos.”.
12º) APROBACIÓN DE PRESUPOSTO.
Vistos os presupostos presentados que se atopan sobre a mesa, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda:
1º) Aprobar o presuposto presentado por “Halcón Viajes” para a realización da viaxe á neve
deste Concello (Valgrande-Pajares), por importe de 14.160,00 euros (IVE incluído).
2º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
13º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTE.
Elevado á Xunta de Goberno Local o expediente de contratación da prestación do servizo de
conservación e mantemento da iluminación pública, así como das instalacións eléctricas das
dependencias, figurando no mesmo informe de Intervención de data 22.03.2007, e certificado
de existencia de crédito da mesma data, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Aprobar o citado expediente de contratación, o que conleva a aprobación dos pregos de
cláusulas e de prescricións técnicas que rexerán o servizo e autorizar o gasto. A contratación
levarase a cabo por concurso por procedemento aberto e tramitación urxente.
2º) Remitir ós boletíns oficiais para a apertura do prazo para a presentación de plicas.
Transcríbense a continuación os pregos de cláusulas e de prescricións técnicas:

PREGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES E PRESCRICIÓNS TÉCNICAS
QUE HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCURSO CON
PROCEDEMENTO ABERTO E TRAMITACIÓN URXENTE DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DA ILUMINACIÓN PÚBLICA E INSTALACIÓNS ELECTRICAS
DAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TEO.
I.- ELEMENTOS DO CONTRATO.1.- OBXECTO DO CONTRATO E RÉXIME XURÍDICO.- Constitúe o obxecto do contrato a prestación
do servizo de conservación e mantemento da iluminación pública, así como das instalacións
eléctricas das dependencias municipais de acordo co prego de prescricións técnicas elaborado polo
Servizo de Urbanismo que se une ao presente prego e que polo tanto forma parte deste. Estes
pregos teñen carácter contractual, de acordo co disposto polo artigo 128 do Real Decreto 1098/2001,
polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos (a partir de agora RCAP).
Este contrato ten carácter administrativo (artigo 5 do TRLCAP) como contrato de servizos, e
rexerase polo establecido nestes pregos e polo Real Decreto Lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas (en diante
TRLCAP), así como as normas que a desenvolven e as que resulten aplicables por razón da materia:
Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, que aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das
administracións públicas, a Lei estatal 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
(LBRL) e as disposicións que a desenvolvan modifiquen ou afecten, así como a normativa
autonómica de desenvolvemento que no marco que fixa a anterior estea en vigor, acordos e
resolucións sobre o réxime de atribución de competencias, bases de execución do orzamento
municipal e as ordenanzas e regulamentos da corporación aplicables, Lei 30/92, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LPAC) e
normas que a desenvolvan, modifiquen ou afecten, así como a normativa autonómica que se aprobe
no marco que establece aquela. En todo o non previsto nas anteriores normas, serán aplicables o
resto das normas de dereito administrativo e, en último termo, as de dereito privado. O prego de
cláusulas administrativas prevalecerá sobre o de prescricións técnicas no caso de discrepancia en
todos aqueles aspectos que sexan propios do seu contido de acordo co disposto polo artigo 68.3 do
R.D. 1098/2001, do 12 de outubro.
A presente contrata adxudicarase con tramitación urxente, polo procedemento aberto e pola
forma de concurso, previstos e regulados polos art. 70,71, 73 a 81, art. 85 a 90 e art. 208 do
TRLCAP.
2.- TIPO DE LICITACIÓN.- O orzamento base de licitación do presente contrato é o que figura no
epígrafe 2 do cadro de características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto
deste. Os prezos consignados son indiscutibles, non admiten proba ningunha de insuficiencia e para
todos os efectos entenderase que nas ofertas e nos prezos ofertados se atopan incluídos todos os
gastos que a empresa debe realizar para o cumprimento das obrigas contratadas, como son os

gastos xerais financeiros, beneficios, seguros, transportes e desprazamentos, honorarios do persoal
ao seu cargo que preste o servizo, taxas e toda clase de tributos, e en especial o IVE.
3.- FINANCIAMENTO.- Por tratarse dun gasto de carácter plurianual, ditos gastos financiaranse
conforme co disposto no art. 174 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
A adxudicación quedará suxeita á condición suspensiva de existencia de crédito axeitado e
suficiente para financiar as obrigas derivadas do contrato no exercicio correspondente.
Para atender ás obrigas económicas que se derivan para a Administración do cumprimento
do contrato, nesta anualidade existe crédito axeitado e suficiente con cargo á partida orzamentaria
432.22706 do vixente presuposto municipal do ano 2007.
4.- DURACIÓN DO CONTRATO.- A duración do contrato será dende a formalización deste para o
período de dous anos e prorrogable, sen que a duración total do contrato, incluídas as prórrogas,
poida exceder de 4 anos (artigo 198 do TRLCAP), mediante acordo expreso das dúas partes.
5.- FACTURACIÓN E FORMA DE PAGAMENTO.- O prezo do contrato de servizos de conservación
e mantemento da iluminación pública, así como das instalacións eléctricas das dependencias
municipais divídese en doce mensualidades, pagadas estas por mes vencido, para o que a empresa
deberá presentar factura con rexistro de entrada no Concello que será conformada pola Alcaldía ou
concelleiro encargado do servizo.
6.- REVISIÓN DE PREZOS.- De acordo co establecido nos arts. 103 ao 108 do TRLCAP e o art.
104.2 do Real Decreto 1098/2001, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das
administracións públicas, (en diante, RLCAP) o orzamento do contrato salientado no epígrafe 2 do
cadro de características do contrato, enténdese que é aplicable ao primeiro ano de contratación. Nos
anos sucesivos procederase á actualización do prezo do contrato mediante a aplicación da
porcentaxe do incremento no índice de prezos ao consumo estatal.
7.- PRESTACIÓN DO SERVIZO.- A prestación do servizo efectuarase de conformidade coas
prescricións técnicas incorporadas como anexo a este prego, e que teñen o carácter de mínimas.
8.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR.- Están capacitadas para contratar as persoas físicas ou
xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a súa
clasificación conforme ao establecido no Anexo I deste prego, e non estean comprendidas nalgunha
das circunstancias que enumera o artigo 20 do TRLCAP.
9.- AGRUPACIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.- Asemade, a Administración poderá contratar con
agrupacións de empresas que se constitúan temporalmente para o efecto, de conformidade co
establecido no artigo 24 do TRLCAP.

Para que na fase previa á adxudicación sexa eficaz a unión temporal fronte á
Administración será necesario que os empresarios que desexen concorrer integrados nela indiquen
os nomes e circunstancias dos que a constitúan, a participación de cada un deles e que asumen o
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios (art.
24.2 R.D.1098/2001).
No suposto de resultar adxudicatario a unión temporal deberá formalizarse en escritura
pública dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación de
adxudicación.
II.- ADXUDICACIÓN
10.- PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN.- A teor do establecido no artigo 208.3 do
TRLCAP o contrato adxudicarase mediante concurso con procedemento aberto e trámite de urxencia,
e anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia.
11.- PROPOSICIÓNS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN.- A presentación de proposicións
presume por parte do licitador a aceptación non condicionada das cláusulas deste prego e do resto
dos documentos contractuais, sen salvidade algunha, así como a declaración responsable da
exactitude de todos os datos presentados e de que reúne todas e cada unha das condicións esixidas
para a contratación do servizo.
As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se
indican nos epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, (trece días naturais a contar
dende o seguinte o da data da última das publicacións do anuncio no BOP ou no DOG, en horario de
09,00 a 13,00) e en dous sobres pechados, que poderán ser lacrados e precintados, asinados polo
licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.
Se durante o período de exposición pública dos pregos se formulasen reclamacións a
estes, o prazo de presentación das proposicións aprazarase durante o tempo preciso.
No suposto de que as proposicións se envíen por correo, o licitador deberá xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposición do envío na oficina de correos, e anunciar ao órgano
de contratación a remisión da oferta mediante télex, fax ou telegrama no mesmo día. Sen a
concorrencia de ambos requisitos non será admitida a proposición se é recibida polo órgano de
contratación con posterioridade á data da terminación do prazo sinalado no anuncio.
Os envíos das proposicións a que se refire o apartado anterior deberán remitirse mediante
correo urxente, co fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicación do contrato.
12.- PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS LICITADORES
12.1.- SOBRE A: Subtitulado " DOCUMENTACIÓN XERAL"
No anverso do sobre figurará a mención: "DOCUMENTACIÓN XERAL PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE
CONCURSO CON PROCEDEMENTO ABERTO DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO

DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DO

CONCELLO DE TEO, PRESENTADA POR...... (NOME OU DENOMINACIÓN

SOCIAL, DOMICILIO E TELÉFONO)".

A documentación a incluír dentro deste sobre presentarase numerada correlativamente, e
relacionarase nun folio independente cun índice.
Este sobre conterá a seguinte documentación:
A) Documentación acreditativa da capacidade das empresas.
A.1.- Empresario individual:
Fotocopia do DNI e NIF, pasaporte ou documento que o substitúa debidamente compulsadas.
A.2.- Persoas xurídicas:
- Escritura de constitución e modificación, no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil, cando este
requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable.
Se non o fose: Escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acta
fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso
no correspondente rexistro oficial.
- Fotocopia da tarxeta de Código de Identificación Fiscal (CIF), debidamente compulsada.
A.3.- Empresas non españolas de estados membros da Unión Europea
A capacidade de obrar das empresas non españolas de estados membros da Unión Europea
acreditarase mediante a inscrición nos rexistros profesionais ou comercial ou con presentación das
certificacións que se indican no Anexo 1 do Real Decreto 1098/2001, en función dos diferentes
contratos.
A.4.- Empresas non españolas de estados signatarias do acordo sobre o espazo económico
europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).
A capacidade de obrar das empresas non españolas de estados signatarios do acordo sobre o
espazo económico europeo acreditarase mediante a inscrición nos rexistros profesionais ou
comerciais ou con presentación das certificacións que se indican no anexo 1 do Real Decreto
1098/2001, en función dos diferentes contratos.
A.5.- Restantes empresas estranxeiras
1.- A capacidade das empresas estranxeiras non comprendidas nos apartados anteriores,
acreditarase mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente ou oficina consular de
España do lugar do domicilio da empresa no que se faga constar que figura inscrita no rexistro local
profesional, comercial ou análogo, ou no seu defecto, que actúa con habitualidade no tráfico local no
ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato.
2.- Ademais:
a) Se a empresa é dun país signataria do Acordo sobre contratación pública da Organización Mundial
do Comercio, deberá acompañarse informe da Misión Diplomática Permanente de España ou da
Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía, sempre que se trate de contratos
de contía igual ou superior á prevista nos arts. 135.1 177.2 e 203.2 do TRLCAP.

b) Se a empresa non é dun país signataria do devandito acordo deberá acompañarse o informe de
reciprocidade emitido pola respectiva representación diplomática española a que se refire o art. 23.1
do TRLCAP (relativo a que o Estado de procedencia da empresa estranxeira admite á súa vez a
participación de empresas españolas na contratación coa Administración en forma substancialmente
análoga).
A.6.-Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
- Declaración de sometemento á xurisdicción de tribunais e xulgados españois: As empresas
estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdicción dos tribunais e
xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto
puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que puidese
corresponder ao licitante (art. 79.2.d do TRLCAP).
B) Poderes:
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica deberá
acompañarse poder notarial para representar a persoa ou entidade no nome da cal actuará ante a
administración contratante. Acompañarase fotocopia compulsada do DNI do/s apoderado/s. Os
poderes deberán ser bastanteados polo secretario da Corporación ou funcionario en quen delegue
(art. 21 do R.D. 1098/2001).
C) Proba de non estar incursa en prohibición para contratar coa Administración:
Poderá realizarse por calquera destes medios:
a) Mediante testemuño xudicial ou certificación administrativa.
b) Declaración responsable de non estar incurso o licitador en ningunha das prohibicións para
contratar establecidas no art. 20 do TRLCAP.
D) Alta no IAE (Imposto de Actividades Económicas) e último recibo de pagamento
Fotocopia compulsada da alta e do último recibo do IAE, con indicación do epígrafe ou epígrafes
correspondentes e clase (Municipal, Provincial ou Nacional), ou ben declaración responsable de
atoparse o licitador exento do pagamento deste imposto.
E) Certificación acreditativa de encontrarse ao corrente no cumprimento das obrigas
tributarias e coa Seguridade Social:
Certificación ou documento acreditativo de que o contratista se encontra ao corrente no cumprimento
das obrigas tributarias e da Seguridade Social. Non obstante, os licitadores poderán presentar unha
declaración responsable na que fagan constar que a empresa se encontra ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias e da Seguridade Social, sen prexuízo de que durante o prazo de
presentación soliciten coa maior urxencia a correspondente certificación da Administración Tributaria
e da Seguridade Social, ao obxecto de poder presentala dentro do prazo máximo de 5 días hábiles, a
que se refire o art. 79.2.b do TRLCAP.

F) Certificación de que o contratista non ten débedas de natureza tributaria co Concello.- O
Concello, de oficio, solicitará da Deputación Provincial da Coruña o certificado de que non figura, a
nome do licitador, liquidación tributaria pendente de cobramento no período executivo por tributos ou
prezos públicos a xestión recadatoria, dos cales fose delegada polo Concello de Teo.
G) Solvencia económica financeira- Esíxese clasificación do contratista nos termos sinalados no
epígrafe 5 do cadro de características do contrato.
H) Solvencia técnica.- Esíxese clasificación do contratista nos termos sinalados no epígrafe 5 do
cadro de características do contrato.
I) Rexistro de documentación de empresas contratistas ou rexistro de licitadores.- As empresas
que figuren inscritas no Rexistro de Documentación de Empresas Contratistas da Deputación da
Coruña non terán que presentar os documentos reflectidos nos apartados: A) B) C) D) E) sempre que
os citados documentos estean vixentes.
Para estes efectos será suficiente con que o licitador indique o número de inscrición no
rexistro ou acompañe unha fotocopia simple do documento acreditativo de inscrición.
J) Subscrición dun seguro de responsabilidade civil.- Declaración xurada ou responsable de que
a empresa subscribirá un seguro de responsabilidade civil para responder de todos os danos persoais
e materiais que se ocasionen como consecuencia do cumprimento do contrato, ou no seu caso
proxecto de póliza de seguro. En caso de resultar adxudicataria a empresa deberá presentar a póliza
do seguro no Rexistro do Concello no prazo de 8 días a contar dende o día seguinte á notificación da
adxudicación.
12.2.- SOBRE B: " OFERTA ECONÓMICA E REFERENCIAS TÉCNICAS"
No anverso figurará a mención "OFERTA ECONÓMICA E REFERENCIAS TÉCNICAS PARA A
CONTRATACIÓN MEDIANTE CONCURSO CON PROCEDEMENTO ABERTO E

TRAMITACIÓN URXENTE

DA

PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE DO

CONCELLO DE TEO, PRESENTADA POR...... (NOME OU DENOMINACIÓN SOCIAL, DOMICILIO E TELÉFONO)"
A documentación a incluír dentro deste sobre presentarase numerada correlativamente e
relacionarase nun folio independente cun índice. Este sobre conterá:
12.2.1 A proposición económica formulada con suxeición ao modelo que figura como anexo II deste
prego. Non se admiten variantes ou alternativas.
O licitador comprométese a manter a súa oferta por un prazo mínimo de 3 meses a contar
dende a apertura das proposicións.
12.2.2. Documentación acreditativa dos aspectos técnicos da oferta:
a)

Memoria descritiva da forma en que vai desenvolver o servizo.

b)

Especificación técnica de medios humanos e materiais que se destinarán ao mantemento
recollendo os datos e características destes, acreditando a súa titulación e experiencia
profesional; respecto aos materiais, especificación de equipos, maquinaria e medios
auxiliares que a empresa se compromete a poñer disposición do Concello de Teo para a
execución dos traballos de mantemento, tendo en conta o equipo mínimo.

c)

Planning da organización do servizo, especificando itinerarios, quendas de traballo métodos
de control e conservación.

d)

Sistema de inspección e vixilancia e organización administrativa do servizo.

e)

Determinación do stock de materiais que se compromete a almacenar para poder realizar os
labores de mantemento.

f)

Proposta de mellora das condicións mínimas esixidas polo Concello (posibilidade de
repostos, revisión de prezos..)

valoradas economicamente que, no seu caso, o licitador

propoña e se obrigue a cumprir en caso de resultar adxudicatario. Para os efectos dos novos
servizos/actividades que oferte a maiores dos contemplados neste prego, presentarase unha
valoración económica, incluíndo persoal destinado a estas, número de horas, material...
g)

Colaboración, se é o caso, en plans de aforro enerxético realizados con empresas nas que a
súa finalidade sexa primordialmente o aforro enerxético e dentro dos últimos catro anos, para
que isto se teña en conta será necesario presentar un informe asinado polo director xefe do
Departamento de Aforro Enerxético ou equivalente da empresa.

d)

Xustificación, se é o caso, de que a empresa conta no seu equipo cun número de
traballadores minusválidos non inferior ao 2%.

13.- DOCUMENTOS: ORIXINAIS E COPIAS.- Os documentos que se acompañen ás proposicións
deberán de ser orixinais. Non obstante, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario da
Corporación ou funcionario en quen delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos
seus orixinais.
Transcorrido o prazo de dous meses dende a adxudicación do contrato sen que os licitadores
procederan á retirada da documentación, o Concello poderá dispoñer sobre a súa destrucción.
14.- GARANTÍA PROVISIONAL.- O 2% do orzamento base da licitación, que consta especificado no
Anexo I, cadro de características do contrato.
15.- APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN
15.1.- Mesa de Contratación:
A Mesa de Contratación estará integrada polos seguintes membros:

- Presidente:

O alcalde ou concelleiro en quen delegue.

- Secretario:

O Adxunto a Secretaría ou funcionario en quen delegue.

- Vogais:

O Concelleiro de Urbanismo ou concelleiro en quen delegue.
O Concelleiro presidente da Comisión de Obras e servizos.

O arquitecto municipal ou funcionario en quen delegue.
O secretario do Concello ou funcionario en quen delegue.
A interventora do Concello ou funcionario en quen delegue.
Para a válida constitución da Mesa requirirase a presenza do Presidente e do Secretario, e
a da metade polo menos dos seus membros.
15.2.- Cualificación dos documentos:
A mesa de contratación cualificará previamente os documentos presentados en tempo e
forma, constituíndose formalmente para este acto, en sesión non pública, e procedendo a abrir os
sobres, con exclusión do que conteña a proposición económica.
Se a mesa observase defectos ou omisións solucionables na documentación presentada,
comunicarao verbalmente aos interesados por vía telefónica, sen prexuízo da remisión do
correspondente fax aos licitadores, a partir da recepción da cal disporán dun prazo de 3 días hábiles
para que corrixan ou emenden os defectos materiais ou de feito observados na documentación
incluída no sobre A, pero en ningún caso será solucionable a documentación incluída dentro do sobre
B.
15.3.- Acto de apertura: No salón de sesións da Casa Consistorial, no día e hora que se sinale, e
que se fará público no Taboleiro de edictos da Corporación, realizarase o acto público de apertura
das proposicións, constituíndose para estes efectos a mesa de contratación.
Comezarase dando lectura ao anuncio do contrato e ao reconto das proposicións
presentadas. Despois, darase conta do resultado da cualificación da documentación presentada nos
sobres A, indicando os licitadores admitidos e excluídos e as causas da súa exclusión, invitando aos
asistentes a formular observacións que se recollerán na acta. Se a mesa observase defectos ou
omisións solucionables na documentación presentada, comunicarao verbalmente aos interesados por
vía telefónica, sen prexuízo da remisión do correspondente fax aos licitadores, a partir da recepción
da cal disporán dun prazo de 3 días hábiles para que corrixan ou emenden os defectos materiais ou
de feito observados na documentación incluída no sobre A.
A apertura dos sobres “B” terá lugar no quinto día hábil seguinte ó da constitución da mesa
de contratación (de coincidir en sábado pasará ao primeiro día hábil seguinte), á hora que se anuncie
no taboleiro de edictos da Corporación. En ningún caso será subsanable a documentación incluída
dentro do sobre B.
As plicas serán sometidas a informe dos servizos técnicos municipais. Unha vez valoradas, a
mesa de contratación reunirase novamente ó efecto de facer proposta de adxudicación e elevar o
expediente ao órgano de contratación para a súa adxudicación, que deberá recaer no prazo máximo
de 3 meses a contar dende a apertura das proposicións económicas.
O acordo do órgano de contratación acomodarase á proposta, agás nos casos previstos no
art. 83.2 do RDL 2/2000, do 16 de xuño.
Serán criterios para a adxudicación do concurso os seguintes:

A).- Memoria descritiva na que se recolla a organización de traballo, a forma en que se desenvolve o
servizo: Ata 15 puntos.

Para efectos de avaliación deste criterio, no cálculo dos puntos a obter por cada licitador
terase en conta a seguinte subdivisión:
- Especificación técnica de medios humanos e materiais que se destinarán ao mantemento
recollendo os datos e características destes, acreditando a súa titulación e experiencia profesional,
respecto aos materiais especificando equipos maquinaria e medios auxiliares que a empresa se
compromete a poñer disposición do Concello para a execución dos traballos de mantemento tendo en
conta o equipo mínimo: Ata 5 puntos.
Puntuarase este criterio de forma proporcional de modo que aquela empresa que acredite o
maior número de medios humanos e materiais, equipos, maquinaria e medios auxiliares que se porán
a disposición do Concello será valorada con 5 puntos máximos do subcriterio, valorándose
proporcionalmente as restantes empresas.
- Planning da organización do servizo, especificando itinerarios, quendas de traballo métodos
de control e conservación: Ata 5 puntos
Puntuarase en función da maior especificación en itinerarios, quendas de traballo e métodos
de control e conservación.
- Determinación do stock de materiais que se compromete a almacenar para poder realizar os
labores de mantemento. Ata 5 puntos.

Valoraranse de forma proporcional de modo que aquela empresa que acredite o maior
número en stock de materiais que se compromete a almacenar será valorada con 5 puntos máximos
do subcriterio, valorándose proporcionalmente as restantes empresas.
B).- Prezo: Ata 20 puntos.
Ponderarase en función da mellor oferta. A oferta máis baixa para a prestación deste servizo
alcanzará 20 puntos e o resto ata o prezo de licitación, que será de 0 puntos, baixará
proporcionalmente.
C).- Proposta de mellora ás condicións mínimas esixidas polo Concello no prego de prescricións
técnicas (posibilidade de repostos, revisión de prezos, etc., valoradas economicamente que, no seu
caso, o licitador propoña e se obrigue a cumprir en caso de resultar adxudicatario: Ata 10 puntos.
Para os efectos dos novos servizos/actividades que oferte a maiores dos contemplados nos
pregos, presentarase unha valoración económica, incluíndo persoal destinado a estas, número de
horas, material... Para os efectos de valoración deste criterio só se puntuarán aquelas melloras que
estean valoradas economicamente, debendo xustificar a devandita valoración. O importe destas
melloras restarase ao importe total ofertado, ao efecto de avaliar a temeridade das ofertas. A entidade
que presente melloras por maior valor económico obterá a maior puntuación e para as demais farase
o cálculo proporcional.

D).- Colaboración en plans de aforro enerxético realizados con empresas nas que a súa finalidade
sexa primordialmente o aforro enerxético dentro dos últimos catro anos: Ata 5 puntos. Para que isto
se teña en conta será necesario presentar un informe asinado polo director xefe do Departamento de
Aforro Enerxético ou equivalente da empresa.
E).- Dispoñibilidade inmediata en casos de emerxencia: Ata 10 puntos.
Valorarase en función do compromiso adquirido respecto a maiores medios humanos,
materiais, etc. que pon a empresa a disposición do Concello e a rapidez que ofrece na resposta, en
todo momento para atender os casos de emerxencia.
No suposto de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu equipo maior
número de traballadores minusválidos de acordo co establecido na disposición adicional 8ª do
TRLCAP.
15.4.- A proposta de adxudicación non crea dereito ningún en favor do empresario proposto fronte ao
Concello, mentres non se lle adxudicara o contrato por acordo do órgano de contratación.
15.5.- Renuncia.- A presentación da oferta vincula o contratista coa Administración de tal modo que a
renuncia á adxudicación do contrato de servizo realizada en calquera fase de tramitación do
expediente (a xeito de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a)
a apertura de plicas, b) a proposta da mesa de contratación, c) a adxudicación definitiva, d) a
formalización do contrato, e) a execución conforme co prego de cláusulas administrativas etc..)
faculta á corporación a que proceda á incautación da garantía provisional ou definitiva, segundo o
momento, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e prexuízos causados ao
Concello e demais consecuencias previstas na lexislación contractual.
A renuncia do licitador incurso en baixa temeraria, ben de forma expresa ou non xustificando
a baixa temeraria dentro do prazo concedido polo Concello, terá as mesmas consecuencias e efectos
que se indicaron nos parágrafos anteriores.
Non obstante, o disposto nos apartados anteriores, no caso de que o órgano de contratación
non acordase a adxudicación no prazo de tres meses, o contratista terá dereito a retirar a súa
proposición e a que se lle devolva ou cancele a garantía que presentase, de conformidade co
disposto no art. 89.2 do R.D. Lexislativo 2/2000 do 16 de xuño.
15.6.- Baixa Temeraria.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición
non poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou temerarias, notificará
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de tres
días xustifiquen as devanditas baixas acompañando a documentación a que se refire o parágrafo
terceiro seguinte. A xustificación realizada polos licitadores remitirase aos servizos técnicos co fin de
que emitan o correspondente informe.
O carácter desproporcionado ou temerario das baixas apreciarase de conformidade co
disposto nos artigos 83.3 e 90 do TRLCAP, considerándose como desproporcionada ou temeraria a

baixa de toda proposición a porcentaxe da cal exceda en máis de 10 unidades á media aritmética das
porcentaxes de baixa de todas as proposicións presentadas, sendo criterios obxectivos para apreciar
ou non o carácter desproporcionado ou temerario da baixa os seguintes:
- Adecuada xustificación dos prezos ofertados.
- Programa detallado da prestación do servizo.
- Volume de servizos xa contratados en relación con medios persoais e materiais do licitador.
III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
16) FORMALIDADES PREVIAS: GARANTÍA DEFINITIVA.16.1- O adxudicatario, no prazo de quince días naturais dende a data de notificación da adxudicación,
e como requisito previo e necesario á formalización do contrato, deberá constituír na caixa da
Corporación a garantía definitiva que se esixe no artigo 36 do TRLCAP. De acordo co establecido por
este artigo a garantía definitiva constituirase coa porcentaxe do 4% do importe de adxudicación. A
devandita garantía haberá de ser constituída en calquera das formas a que se refire o devandito
artigo do TRLCAP. No mesmo prazo deberá pagar os anuncios de licitación.
16.2- Cando a adxudicación se realice en favor do empresario, a proposición do cal estivese incursa
inicialmente en presunción de temeridade esixirase a este unha garantía definitiva do 20% do importe
de adxudicación.
17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.- O contrato formalizarase en documento administrativo na
data que sinale o Concello, dentro do prazo dos 30 días naturais a contar dende o seguinte ao da
notificación da adxudicación.
Non obstante, o contrato formalizarase en escritura pública cando así o solicite o contratista,
sendo á súa costa os gastos derivados do seu outorgamento.
Cando por causas imputables ao contratista non se puidese formalizar o contrato dentro do
prazo indicado, o Concello poderá acordar a resolución deste, logo de audiencia de interesado. Como
consecuencia da devandita resolución procederá á indemnización dos danos e prexuízos
ocasionados.
IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO
18) GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO.- O adxudicatario virá obrigado a pagar os gastos de
anuncios en publicacións oficiais que xere o concurso e os preparatorios e de formalización do
contrato, por unha soa vez para cada un deles, así como os tributos que pesan sobre o contrato ou,
no seu caso, sobre o obxecto do mesmo.
19) EXECUCIÓN DO CONTRATO. – O adxudicatario desenvolverá os seus traballos con estricto
cumprimento do disposto no prego de prescricións técnicas incorporadas ao presente prego, segundo

as instruccións e directrices que, en cumprimento deste, reciba dos servizos técnicos municipais ou
do Concelleiro correspondente.
O adxudicatario estará obrigado a poñer en coñecemento do Concello todas as deficiencias
que observe nas instalacións.
20) PERSOAL E MATERIAIS.- O adxudicatario disporá do persoal necesario segundo a relación
incluída no sobre de referencias técnicas e a oferta presentada.
Efectuada a adxudicación notificarase aos servizos técnicos municipais, con periodicidade
trimestral, os nomes, categorías e demais circunstancias persoais dos traballadores que han de cubrir
o equipo para o desempeño do servizo, así como as variacións que se produzan neste, tendo en
conta a obriga adquirida en canto ao número de traballadores e horas empregadas, segundo a
relación á que se fixo referencia no parágrafo anterior.
O persoal da empresa adxudicataria en ningún caso poderá considerarse con relación laboral
contractual funcionarial ou de natureza análoga respecto ao Concello, debendo a devandita empresa
ter debidamente informado ao persoal do devandito extremo. Ao remate da adxudicación non se
producirá traspaso polo feito de asumir o Concello, no seu caso, directamente a prestación do
servizo, ou adxudicalo a outra empresa.
A empresa adxudicataria comprométese a ter debidamente dado de alta ao persoal no réxime
xeral da Seguridade Social e cumprir todas as obrigas legais e contractuais respecto deste.
Por tratarse dun contrato sobre prestación dun determinado servizo, o adxudicatario, no caso de que
non execute os traballos directamente, quedará obrigado a contratar persoal pola súa conta e risco, o
dependerá para todos os efectos do adxudicatario, quen deberá cumprir todas as normas vixentes e
obrigas impostas en materia de accidentes, xornada laboral, seguros sociais, mutualismo laboral e
demais normas que se dicten en relación cos traballadores empregados.
A adquisición de todo tipo de material para a prestación do servizo será por conta e risco do
adxudicatario, así como os gastos de mantemento, conservación, para un perfecto funcionamento
durante o período de vixencia do contrato.
O Concello entenderá que o material, maquinaria, productos, etc.. ofertado na proposta foi
considerado polo licitador como suficiente para a realización do servizo, e de non resultar así, o
adxudicatario deberá adquirir, polo seu risco e ventura, o preciso para a súa correcta prestación,
baixo pena de que se lle impoñan as multas e se lle esixan as responsabilidades ás que houbese
lugar.
A Corporación poderá en calquera momento, inspeccionar o servizo prestado, e en caso de
desconformidade, proceder de acordo co establecido no prego, sancionar ou resolver o contrato.
21) CUMPRIMENTO DA NORMATIVA LABORAL E DE SEGURIDADE SOCIAL.- O adxudicatario
deberá cumprir, baixo a súa exclusiva responsabilidade as disposicións vixentes en materia laboral,
de Seguridade Social e de seguridade e saúde no traballo e prevención de riscos laborais.
22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DO SERVIZO.- Sen prexuízo de que a dirección e inspección dos
servizos sexan levados directamente polo concelleiro correspondente, o Concello poderá en todo

momento inspeccionar a marcha do servizo e comprobar o exacto cumprimento deste, coas
facultades seguintes:
- Comprobar que os labores se efectúen oportunamente e na forma estipulada.
- Controlar que se cumpre tanto o estipulado nas prescricións técnicas como nos posibles
compromisos posteriores do adxudicatario.
23) PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.- No caso de incumprimento do contrato ou dos prazos
establecidos neste, por causas imputables ao adxudicatario, o Concello poderá optar indistintamente:
- Por declarar resolto o contrato con perda da fianza.
- Por impoñer ao adxudicatario as penalidades establecidas no prego de prescricións técnicas.
As responsabilidades en que incorrese o contratista faranse efectivas da garantía definitiva,
que se complementará na forma previda no art. 36 do TRLCAP.
24) DANOS E PREXUÍZOS.- O contratista quedará suxeito a resarcir os danos e indemnizar os
prexuízos que se causen, ben directamente ou a través do seu persoal, nas instalacións, edificios,
etc., do Concello en calquera momento.
25) PRAZO DE GARANTÍA.- O prazo de garantía será o fixado no cadro de características do
contrato, tendo en conta a índole do servizo.
26) DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA.- Dentro do prazo máximo de 30 días naturais
seguintes á data en que remate o prazo de garantía, os servizos técnicos municipais emitirán un
informe sobre a procedencia da súa devolución.
No suposto de que o informe fose favorable procederase á devolución da fianza.
No suposto de que fose desfavorable daranse as ordes oportunas ao contratista para que proceda á
solución dos defectos e no caso de que non o fixera, iniciaríase a tramitación da resolución do
contrato por incumprimento do contratista.
27) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.- Son causas de resolución do contrato o incumprimento das obrigas
contidas no presente prego e, en especial, as reiteradas deficiencias na execución das prestacións e
tamén as causas de resolución establecidas nos arts. 111 e 214 do TRLCAP aprobado por R.D.
Lexislativo 2/2000 do 16 de xuño, e os seus efectos regularanse polo disposto no art. 215 do mesmo
texto normativo, seguíndose o procedemento previsto nos arts. 109 e ss. do R.D. 1098/2001.
28) RÉXIME TRANSITORIO.- Se no momento da finalización do contrato non se procedese á
adxudicación do novo, o contratista está obrigado a seguir prestando o servizo nas mesmas
condicións, sen que este prazo transitorio poida superar os tres meses.
29) RÉXIME XURÍDICO.- O presente contrato ten carácter administrativo, e ambas partes quedan
sometidas expresamente á lexislación de contratos das Administracións Públicas, e no seu caso, da
Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución e disposicións de

desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e no
seu defecto, as normas de dereito privado.
As cuestións litixiosas xurdidas sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos
deste contrato serán resoltas polo órgano de contratación. Os seus acordos porán fin á vía
administrativa, e contra estes haberá lugar a un recurso contencioso-administrativo conforme co
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicción, logo de interposición no seu caso de recurso
de reposición potestativo e sen prexuízo de interposición de calquera outro recurso que os
interesados consideren procedente.
Teo, 5 de marzo de 2007
O alcalde
Armando U. Branco Martínez
Anexo I
CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:
1.- OBXECTO DO CONTRATO: prestación do servizo de conservación e mantemento da iluminación
pública, así como das instalacións eléctricas das dependencias municipais.
2.- ORZAMENTO BASE DA LICITACIÓN: 132.000 euros por ano, IVE incluído.
3.- APLICACIÓN ORZAMENTARIA: 432.22706.
4.- PRAZO DE EXECUCIÓN: dous anos.
5.- CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA: Categoría A. Grupo P. Subgrupo 1. En consecuencia coa
solvencia económica, financeira, técnica ou profesional quedará acreditada pola posesión da
clasificación esixida.
6.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: rexistro do Concello.
7.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS: 13 días naturais a contar dende o día seguinte ao da
data da última das publicacións do anuncio no BOP o no DOG.
8.- GARANTÍA PROVISIONAL: 2% do presuposto base da licitación (132.000): 2.640 euros.
9.- GARANTÍA DEFINITIVA: 4% do prezo de adxudicación.
10.- PRAZO DE GARANTÍA: 6 meses dende a finalización do contrato.
11.- REVISIÓN DE PREZOs: a partir do segundo ano de contrato conforme ao IPC estatal.
12.- IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE DA LICITACIÓN POR CONTA DO CONTRATISTA:
a). Diarios oficiais: BOP e DOG: si
b). Prensa: Diario onde se publique: non
INFORMACIÓN TELEFÓNICA: 981 815 700
LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DOS PREGOS: Rexistro do Concello, e na súa páxina web:
www.concellodeteo.com
Teo, 5 de marzo de 2007
O ALCALDE
Anexo II

MODELO DE SOBRE "A".
Subtitulado " DOCUMENTACIÓN XERAL"
"Documentación xeral para a contratación mediante concurso con procedemento aberto da prestación
do servizo de conservación e mantemento da iluminación pública e das instalacións eléctricas dos
edificios de propiedade do Concello de Teo, coa obriga de recibir o contratista calquera instalación
eléctrica do termo municipal que dependa do Concello, presentada por...... (nome ou denominación
social, domicilio e teléfono)".
MODELO DE SOBRE "B".
Subtitulado: " OFERTA ECONÓMICA E REFERENCIAS TÉCNICAS"
"Oferta económica e referencias técnicas para a contratación mediante concurso con procedemento
aberto e tramitación urxente da prestación do servizo de conservación e mantemento da iluminación
pública, así como das instalacións eléctricas dos edificios de propiedade do Concello de Teo, coa
obriga de recibir o contratista calquera instalación eléctrica do termo municipal que dependa do
Concello, presentada por...... (nome ou denominación social, domicilio e teléfono)"

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

D/Dª.______________________________________________________________________ con
domicilio en_____________________________________________________________________,
teléfono________________________, con DNI (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) núm.
__________________________, actuando en nome propio (ou en representación
de___________________________________________________________________, DNI ou CIF
núm.____________________ e con domicilio en_______________________________________,
teléfono________________________) toma parte no concurso con procedemento aberto para a
adxudicación do servizo de: CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DO CONCELLO
DE TEO,

coa obriga de recibir o contratista calquera instalación eléctrica do termo municipal que

dependa do Concello, e para os efectos fai constar:

1º) Que ofrece o prezo de _________________________________________________________
___________________________________ euros, (__________________ €), IVE incluído, que
significa unha baixa de____________________euros en relación co tipo de licitación.

2º) Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos pregos de cláusulas administrativas
particulares e prescricións técnicas do presente contrato.
3º) Que acompaña a documentación esixida nos Pregos de cláusulas administrativas particulares e
técnicas.
______________, _____de___________de 2007

O licitador
(asinado e rubricado)
PREGO DE PRESCRICIÓNS TECNICAS QUE REXERÁN A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
MANTEMENTO DA ILUMINACIÓN PÚBLICA E DAS DEPENDENCIAS MUNICIPAIS DO
CONCELLO DE TEO. (MODALIDADE A TODO RISCO)

CAPITULO I.- Condicións xerais.
1.1. - Obxecto do contrato.
Comprende este contrato a prestación dos servizos de conservación e mantemento na modalidade "a
todo risco", das seguintes instalacións do Concello de Teo:
- Instalacións de iluminación pública.
- Instalacións eléctricas de todos os edificios de propiedade municipal ou competencia municipal, así
como as correspondentes ampliacións xurdidas das novas instalacións que dependen do Concello.
1.1.1. - Instalacións de iluminación pública.
a. - Luminarias.
Procederase á conservación e entretemento dos focos luminosos e os seus soportes (incluída a
limpeza e pintura de ambos, así como a reposición do material deteriorado polo uso e condicións
normais). A inspección das luminarias deberá realizarse ao efectuar a súa limpeza ou substituír a
lámpada, comprendendo:
- Montaxe

- Cables e conexións

- Ferraxes

- Vidros

- Portalámpadas

- Rixidez luminaria

(na súa posición correcta, debendo realizarse, en caso necesario, os axustes pertinentes)

Porase lubricante nas roscas das ferraxes que sexa preciso accionar ao limpar as luminarias. Os
portalámpadas substituiranse se as pezas conductoras se queimaron ou deterioraron, ou se é
deficiente o illamento, ben por causas mecánicas ou temperaturas elevadas. As pezas de vidro ou
plástico ou o peche da luminaria substituiranse en caso de que se atopen deteriorados.

b.- Lámpadas.
A reposición das lámpadas realizarase dúas veces á semana, en todos aqueles lugares nos que
previamente se denunciara, ou, no seu defecto, cando se proceda á revisión xeral.

c. - Canalizacións.
Realizarase a conservación e mantemento das canalizacións de distribución aéreas, subterráneas,
por fachada, etc., a partir das acometidas efectuadas nos centros de transformación e as redes das
compañías subministradoras.
d. - Centros de mando.

Dúas veces ao ano procederase á revisión de todos os centros de mando, así como de todos os
aparatos e accesorios empregados na iluminación pública, tales como interruptores horarios,
automáticos, fusibles etc., prestando especial atención ao funcionamento de contactores, limpeza de
fotocélulas, fechaduras e estanquidade do cadro.
e. - Acendidos e apagados.
Durante a revisión dos cadros de mando procederase á comprobación do arranque e apagado total
ou parciais de cada unha das iluminacións, de acordo co horario determinado ou a intensidade
luminosa.

1.1.2. - Instalacións interiores.
Serán obxecto de mantemento as instalacións eléctricas dos centros existentes no termo municipal,
nos que lle corresponda ao Concello o seu mantemento e conservación.
Nos devanditos edificios procederase a:
a. - Grupos electróxenos.
Semestralmente procederase a:
- Revisión dos motores
- Revisión dos sistemas de arranque
- Revisión das proteccións
- Revisión das partes mecánicas
b.- Acometidas e cadros xerais.
Anualmente procederase á revisión das acometidas de cada un dos centros e dos cadros xerais e
subcadros, procedéndose a reapretar estes e á substitución dos elementos deteriorados, incluíndose
o seu custo.
c. - Instalación de iluminación.
Procederase á substitución das lámpadas e equipos deteriorados, destinándose para iso un día ao
mes, incluíndose o custo de lámpadas e equipos.
1.1.3. - Fontes públicas.
O mantemento das fontes comprenderá tanto a parte eléctrica como a hidráulica.
Na parte eléctrica procederase á revisión anual da acometida e cadros de mando, da mesma forma
que nas instalacións interiores.
Semestralmente procederase á revisión do circuíto hidráulico comprobándose:
- Estanquidade do circuíto
- Funcionamento de bombas e automatismos
- Engraxe de bombas

1.1.4. - Actuacións especiais.
Procederase a auxiliar o Concello en todos aqueles eventos de carácter festivo que se produzan no
termo municipal, enganchando as instalacións das distintas actuacións que se realicen.

CAPITULO II.2.1. - Organización da contrata.
Xunto coa proposición económica, o concursante, acompañará unha relación detallada da
organización do servizo, incluído o equipo de persoal, materiais e elementos auxiliares de que dispón,
así como os locais, sistemas de vixilancia e control que establecerá. Igualmente, indicará o prazo
máximo en que se compromete a dispoñer de todos os elementos necesarios para levar a cabo a
devandita conservación.
O contratista virá obrigado a fixar un domicilio fixo tanto para o seu taller coma para o seu almacén.
2.2. - Persoal.
Todo o persoal necesario para levar a cabo o servizo será total e exclusivamente por conta do
contratista.
Sempre que a Inspección Municipal o requira, o contratista, facilitará a esta o persoal necesario para
realizar medicións, inspeccións, etc.
Todos os operarios dependentes da contrata irán provistos da oportuna autorización, aprobada polo
Concello, para poder ser identificados en calquera momento.
O contratista estará obrigado ao nomeamento dun representante que será o interlocutor único co
representante do concello.
2.3. - Control dos traballos.
O concello nomeará a un responsable do servizo de vixilancia, o cal servirá de único interlocutor co
representante da contrata.
Este responsable será o encargado de levar un rexistro con todas as incidencias detectadas ou
avisos de reparacións, debendo enviar ao contratista unha relación, polo menos dous días por
semana, para que proceda á súa reparación. No caso do apagado total dunha instalación
comunicarao de forma inmediata á contrata.
Contra a inexactitude das anomalías reflectidas nos partes, o contratista poderá elevar recurso ante
os servizos técnicos municipais nun prazo máximo de 48 horas e, no caso de non ser estimado, o
contratista poderá dirixilo á Alcaldía, que será a encargada de resolver.
Pola súa parte o contratista virá obrigado a levar un control das reparacións e avarías que se
produzan en cada unha das instalacións. No caso das iluminacións públicas numeraranse todos os
puntos de luz e gravarase en cada lámpada a súa data de instalación.

2.4. - Partes de traballo.
Mensualmente o contratista estará obrigado a remitir os partes dos traballos realizados durante o
devandito período. Nos devanditos partes deberá especificar: lámpadas repostas e a súa situación,
reparacións efectuadas, anomalías observadas, etc., explicando razoablemente calquera atraso ou
demora producido na súa execución.
2.5. - Inventario.
O contratista estará obrigado a levar un inventario detallado das instalacións no que especifique:

a. - Iluminacións públicas.
- Clase de puntos instalados
- Potencia de cada luminaria
- Número de puntos por cadro
- Tipo de soportes
- Situación dos cadros de mando
- Situación dos puntos sobre plano a escala 1: 5 000 do termo municipal
- Situación das canalizacións subterráneas
- Numeración dos puntos de luz

b.- Instalacións interiores.
Realizarase o inventario das instalacións interiores no que se especificará:
- Características dos receptores a manter
- Esquema unifilar dos cadros eléctricos a manter
- Características dos grupos electróxenos
c. - Fontes públicas.
Realizarase o inventario das instalacións eléctricas e hidráulicas de cada unha das fontes, para o cal
se procederá como no caso das instalacións eléctricas interiores.
Nas instalacións hidráulicas procederase a:
- Esquemas hidráulicos de cada unha das instalacións
- Características dos elementos de cada unha das instalacións
2.6. - Mantemento das luminarias.
O Contratista deberá manter nas debidas condicións de limpeza todas as luminarias, realizando unha
limpeza anual na zona rural e dous nas estradas e núcleos urbanos. Nas instalacións interiores
realizarase cada vez que se repoña unha lámpada.
Durante as devanditas operacións de limpeza realizaranse as operacións relacionadas no apartado
1.1 do capitulo I.

2.7. - Pintura de báculos e soportes.
Igualmente deberá conservar en bo estado de limpeza e pintura os candeeiros, soportes e illadores
de amarre de toda clase, facéndoo de acordo co esixido polos servizos técnicos.
En principio deberán pintarse cunha man de pintura cada catro anos. Para iso, previamente limparase
perfectamente de toda graxa, po e oxidación quitando a cotra ou pintura solta cun cepillo de arame.
Os danos da superficie encheranse con masilla e lixarase despois, aplicándolles logo unha man de
imprimación e deixándoa secar o tempo suficiente para que a película se endureza completamente.
Posteriormente darán dúas mans de pintura da cor correspondente.
Pintarase na época de verán.

2.8. - Reparación de avarías roturas e deterioracións das instalacións.

O contratista está obrigado á localización e reparación pola súa conta de cantas avarías poidan
orixinarse nas instalacións obxecto do contrato: luminarias, báculos, centros de mando, canalizacións
eléctricas, etc., non podendo estar unha instalación fora de servizo máis de 24 horas. En todos os
traballos que impliquen rotura ou reposición do pavimento, a contrata queda obrigada a sinalizar
correctamente a vía pública, sendo responsable dos danos e perdas que ocasione polo
incumprimento das normas.

2.9. - Control do horario de funcionamento.
Tanto o arranque como o apagado das instalacións de iluminación pública realizaranse de acordo co
horario astronómico, a excepción das modificacións que en calquera momento poida acordar a
dirección facultativa.
O acendido ou apagado poderá adiantarse ou atrasarse quince minutos nos puntos ou circuítos
provistos de arranque automático; nos manuais esta tolerancia poderá ser de trinta minutos.
O contratista levará unha estatística das frecuencias das revisións e erros en cada punto de luz,
segundo os partes entregados, enviando mensualmente unha copia ao concello. Estará obrigado a
gravar en cada unha das lámpadas a data de reposición co obxecto de comprobar a súa duración ou
descubrir a causa do fallo, cando este se produza reiteradamente ou en períodos anómalos.

2.10. - Almacén de materiais.
O contratista deberá ter nos seus almacéns unha acumulación de materiais e ferramentas abondas
para poder atender e reparar no prazo de tempo máis breve posible calquera avaría ou accidente que
poida producirse. Esta reposición de material estará en relación coa importancia da instalación xeral,
e os servizos técnicos municipais poderán pedir en todo momento relación dos abastecementos
existentes.
Esta reposición de material comprenderá lámpadas, reactancias, condensadores, etc., das potencias
e tensións das características das instalacións.
2.11. - Conservación e entretemento do material.
O contratista deberá conservar en bo estado todo o material e instalacións ás que se refire este
prego, facendo cantas reparacións e renovacións sexan necesarias, calquera que sexa a causa que
as motive, a excepción dos casos de forza maior (incendios, tempestades, alteracións de orde
pública, de orde vandálica, accidentes, etc.). Nestes casos queda obrigado á súa reparación,
mediante indemnización polo Concello.
A reposición dos materiais e aparatos de iluminación, deberá ser de características e calidade
análogas aos primitivos, o que se comprobará polos facultativos municipais, os que poderán rexeitar
aqueles que non cumpran as condicións.
Polo persoal do concello comprobaranse as partes e material estragado.
2.12. - Probas técnicas das instalacións.
Para o bo funcionamento das instalacións o contratista estará obrigado, polo menos unha vez ao ano,
ou cando llo/llelo requiran os servizos técnicos municipais, a realizar as probas de:

- Illamento: en todas as redes eléctricas de acordo co disposto no Regulamento electrotécnico de
baixa tensión.
Tensión e frecuencia: en cada centro de mando, con todos os puntos conectados, medirase a tensión
na acometida do centro e nos extremos dos ramais, non debéndose superar o 3% do valor nominal.
CAPITULO III.3.1. - Novas instalacións ou reforma de iluminación.
O contratista estará obrigado a recibir calquera instalación eléctrica do termo municipal, sempre que
dependa do Concello, sexa cal sexa a súa procedencia. Para iso, os servizos técnicos municipais
darán por escrito a respectiva orde de revisión ao contratista, acompañando os planos e
características da instalación. O contratista formulará por escrito as anomalías ou defectos que
observe na súa inspección, nun prazo non superior aos quince días hábiles despois de recibir o oficio
municipal.
Unha vez realizada a inspección deberá remitir ao concello un informe no que se relacionen todas as
anomalías observadas, así como a relación valorada dos traballos a realizar para emendar as
devanditas anomalías, por se o concello decide que sexa o contratista quen as emende.
Unha vez emendadas as anomalías, ben polo contratista ou outras empresas, a instalación deberá
ser recibida por este, incorporándose a súa conservación e entretemento ás xa contratadas, e sendo
aplicables a partir da súa recepción todas as normas sinaladas neste prego de condicións.
3.2. - Modificacións e retranqueos de aparatos.
O Contratista estará obrigado a realizar calquera cambio ou modificación das instalacións existentes
de acordo coas ordes recibidas dos servizos técnicos municipais.
Os materiais retirados entregaranse nos almacéns municipais.
O custo das obras certificarase xunto cos custos de conservación.

CAPITULO IV.4.1. - Cumprimento do contrato.
O Contratista estará obrigado ao cumprimento do contrato de acordo coas condicións deste prego.
O incumprimento do prego ocasionará as seguintes sancións:
- Pola non presentación dos partes de traballo 1,5 € por cada día que falte
- Por demora na reparación das anomalías:
- 0,50 € os dez primeiros días.
- 1,00 € os dez seguintes días.
- 2,00 € dos dez aos trinta días.
- 3,00 € a partir dos trinta días.
- Por demora na posta en servizo dun punto avariado:
Entre un e tres días:

de 0,5 € a 1,00 €

Entre tres e sete días:

de 1,50 € a 2,00 €

Entre sete e dez días:

de 2,50 € a 5,00 €

Entre dez e quince días:

de 6,00 € a 12,00 €

Mais de quince días:

20,00 €

4.2. - Normas de aplicación.
Para o mantemento das instalacións terase en conta a normativa seguinte:
- Regulamento electrotécnico de baixa tensión
- Normas do Ministerio de Obras Públicas sobre iluminación viaria
- Normas CEI
- Norma tecnolóxica IEE
- Normas UNEN de calidade dos materiais

O arquitecto municipal
Ignacio Soto González

14º) ALLEAMENTO DE PARCELAS DO PATRIMONIO MUNICIPAL DO SOLO.Elevado á Xunta de Goberno Local o expediente para o alleamento de parcelas pertencentes ó
Patrimonio Municipal do Solo situadas no ámbito do Polígono Único do Plan Parcial do
SAU-4, en Cacheiras, Teo, operación prevista no orzamento da Corporación para o exercicio
2007, figurando no mesmos informes de Secretaría e Intervención, a Xunta de Goberno Local,
por unanimidade, acorda:
1º) Aprobar o citado expediente, o que conleva a aprobación dos pregos de cláusulas
económico - administrativas que rexerán o procedemento de alleamento mediante concurso
por procedemento aberto e tramitación ordinaria.
2º) Remitir ós boletíns oficiais para a apertura do prazo para a presentación de plicas.
Transcríbense a continuación os pregos de cláusulas:
PREGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS PARA O ALLEAMENTO DAS PARCELAS DE PROPIEDADE
MUNICIPAL NO POLÍGONO ÚNICO DO PLAN PARCIAL DO SAU-4
1.- OBXECTO
O presente prego ten como obxecto regular a adxudicación para o alleamento en pleno
dominio das parcelas de propiedade municipal que se describen no Anexo I, situadas no ámbito do
Polígono Único do Plan Parcial do SAU-4, en Cacheiras, Teo, tal como se recollen no Proxecto de
Compensación de dito polígono aprobado definitivamente en sesión da Comisión de Goberno do
Concello de Teo de 31 de xullo de 2000 (Anexo I).
A venda realizarase en concepto de corpo certo, polo que non procederá reclamación
ningunha por causa de posibles variacións da realidade física das parcelas con respecto ás que
constan no Proxecto de Compensación inscrito no Rexistro da Propiedade.
2.- NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE
En canto á edificabilidade das parcelas, condicións de volume, destino e demais normas
urbanísticas de aplicación, estarase ó disposto no Plan parcial do SAU-4, aprobado definitivamente o
10 de maio do ano 2000.

3. TíTULO
As parcelas pertencen ao Concello de Teo, con carácter de bens de natureza patrimonial, por
térenlle sido adxudicadas no Proxecto de compensación do polígono único do SAU-4, aprobado
definitivamente en sesión da Comisión de Goberno de data 31/07/2000.
4. CARGAS
As parcelas obxecto deste prego están suxeitas á obriga de contribuír ás cargas e gravames
da urbanización do polígono. Non obstante, o importe ao que ascenden ditas cargas ao tempo da
adxudicación serán asumidas polo Concello de Teo, debendo quedar extinguidas e liquidadas no intre
da formalización do contrato, sen prexuízo das que poidan corresponder segundo a conta de
liquidación definitiva que no seu día se aprobe, das que deberá responder o adxudicatario ou, no seu
caso, a persoa que ostente a titularidade da finca en dita data.
5. PREZO
O prezo mínimo das parcelas é o establecido no anexo II do presente prego. A dito prezo
deberá engadirse o IVE aplicable no momento da adxudicación definitiva.
As ofertas deberán realizarse para todas as parcelas en conxunto, sen que se admitan ofertas
individualizadas para algunha ou algunhas delas.
6. PRAZO DE EDIFICACIÓN
No prazo máximo dun ano a partir da data de adxudicación das parcelas o adxudicatario
deberá solicitar a oportuna licenza de obra e construír no prazo que na licenza se estableza.
7. SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA
Os licitadores deberán propoñer, co nivel de detalle mínimo dun anteproxecto, a solución
arquitectónica que pretenden implantar nas parcelas. Ademais dos planos de imaxe, deberá conter
unha memoria na que se expliquen os criterios da proposta, as solucións previstas, memoria de
calidades, medidas tendentes a garantir o acaemento ambiental das edificacións e en xeral calquera
outra circunstancia que poida ser tida en conta para analizar a calidade da proposta arquitectónica.
8. DEREITO DE TANTEO E RETRACTO
Para poder proceder á venda da parcela ou parcelas, o adxudicatario, ou os posteriores
adquirentes, deberán notificalo ao Concello con polo menos quince días de antelación, e este terá
dereito de tenteo, que poderá exercer durante o indicado prazo contado dende a data da notificación.
En caso de non efectuar esta, o Concello terá dereito de retracto de calquera posible venda. Os
dereitos de tenteo e retracto, que deberán constar na escritura de formalización do contrato e ser
inscritos no Rexistro da Propiedade.
9. PREZO MÁXIMO DE VENDA DAS EDIFICACIÓNS
O prezo de venda das edificacións que se executen nas parcelas non poderán superar o
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importe de 1.200.00 euros/m útil construído. O Concello poderá exercer o dereito de tenteo ao que
fai referencia a cláusula anterior para garantir que non se supere o prezo aquí establecido.
10. PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN
O contrato adxudicarase por concurso público e con procedemento aberto.

11. PUBLICIDADE
O concurso con procedemento aberto a que se refire este prego anunciarase no Boletín
Oficial da Provincia, no Diario Oficial de Galicia e en dous xornais de maior tirada da Comunidade
Autónoma de Galicia.
12. PROPOSICIÓNS, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN
As proposicións para poder tomar parte no concurso presentaranse no Rexistro Xeral do
Concello, dentro do prazo de vinte e seis días naturais, contados a partir do día seguinte á data da
última das publicacións que corresponde facer no BOP e no DOG, en horario de 09.00 h a 14.00
horas, en sobre pechado, que poderá ser lacrado e precintado, asinado polo licitador ou persoa que o
represente e coa documentación e requisitos esixidos nas cláusulas seguintes.
Unha vez presentada unha proposta esta non poderá ser retirada baixo ningún pretexto, agás
nos casos expresamente previstos na lexislación vixente, e a súa presentación implica a aceptación,
por parte do licitador, das condicións que rexen a licitación.
Tamén poderán presentarse propostas por correo dentro do prazo antes indicado, caso no
que o interesado o deberá acreditar, co resgardo correspondente á data de imposición do envío na
Oficina de Correos, e anunciar o mesmo día ao órgano de contratación, por fax, télex ou telegrama, a
remisión da proposición. Sen o cumprimento de ambos requisitos non serán admitidas as
proposicións que se reciban fóra do prazo fixado. En todo caso, transcorridos dez días naturais dende
a indicada data sen que se recibise a proposición, esta non será admitida en ningún caso.
Cada licitador, tanto individualmente como formando parte dunha agrupación de empresas,
só poderá presentar unha única proposición, sen que se admita a posibilidade de presentar variantes
ou alternativas sobre ela.
13. PROPOSICIÓNS, DOCUMENTACIÓN
As proposicións presentaranse na forma indicada neste prego, e constarán de tres sobres
pechados, selados e asinados, sinalados coas letras A, B e C. En cada un deles figurará o nome do
licitador e o título do contrato e incluirá a documentación que deseguido se indica:
Sobre A: Conterá a proposición formulada estrictamente conforme o modelo que figura como Anexo
III.

Sobre B: Documentación
1.- Se os concursantes son sociedades mercantís, laborais ou cooperativas deberán presentar
fotocopia autenticada da estructura de constitución ou modificación inscrita no rexistro
correspondente.
2.- Se os concursantes son empresarios individuais aportaran fotocopia autenticada do
Documento nacional de identidade, do Número de identificación fiscal e no seu caso documento
acreditativo de estar ó corrente no imposto de actividades económicas.
3.- No caso de empresas estranxeiras:
a.- De estados membros da Unión Europea, ou de estados signatarios do acordo sobre o
espazo económico europeo: A súa capacidade de obras acreditarase mediante a inscrición nos

rexistro profesionais ou comerciais ou con presentación das certificacións que se indican no
anexo 1 do Regulamento xeral da Lei de contratos das AAPP.
b.- Do resto de estados: A súa capacidade de obrar acreditarase mediante certificación
expedida pola respectiva representación diplomática española na que se faga constar que figura
inscrita no correspondente rexistro local, profesional, comercial ou análogo, ou que actúa con
frecuencia no tráfico local no ámbito das actividades ás que se refire o contrato. E, ademais, se a
empresa é dun estado signatario do acordo sobre contratación pública da OMC, achegarase
informe da representación diplomática española sobre a condición do estado signatario do
devandito acordo, e se non é membro de dito acordo, deberá achegarse informe de
reciprocidade emitido pola respectiva representación diplomática española á que se refire o art.
23.1 do TRLCAP. Asemade, haberán de acreditar que a empresa ten aberta sucursal en España,
con designación de apoderados ou representantes para as súas operacións, inscrita no Rexistro
Mercantil (cfr. art. 23.2 TRLCAP).
c.- Tanto nun caso coma na outro, deberá achegarse ademais unha declaración expresa de
sometemento aos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde xurisdiccional para a
resolución de cantas incidencias poidan xurdir da aplicación do contrato, con renuncia ao foro
xurisdiccional estranxeiro que, no seu caso, puidera corresponder ao licitador (cfr. art. 79.2
TRLCAP).
4.- Declaración do ofertante, baixo a súa responsabilidade, de que non se atopa incluído en
ningunha das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 20 do
texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas (TRLCAP).
5.- Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de persoa xurídica, acompañarase
poder notarial para representar á persoa ou entidade no nome da que se concorre ante a
administración contratante. O dito poder deberá ser bastanteado polo secretario da corporación
ou funcionario habilitado.
6.- Certificación ou documento acreditativo de que o concursante se atopa ó corrente no
cumprimento das obrigas tributarias e da Seguridade Social. Non obstante, os licitadores
poderán presentar unha declaración responsable na que fagan constar que a empresa se atopa
ó corrente das obrigas tributarias e da Seguridade Social, sen prexuízo de que durante o prazo
de presentación soliciten coa maior urxencia a correspondente certificación da Administración
Tributaria e da Seguridade Social, ó obxecto de poder presentala dentro do prazo máximo de
cinco días hábiles á que se refire o artigo 79.2.b. do TRLCAP.
7.- Acreditación da solvencia económica e financeira por calquera dos medios á que se refire o
artigo 16 do TRLCAP.
8.- Acreditación da solvencia económica e financeira por calquera dos medios á que se refire o
artigo 19 do TRLCAP.
9.- Documento acreditativo de que o licitador non mantén débedas de natureza tributaria coa
AEAT, a Comunidade Autónoma e o Concello de Teo.

10.- No caso de tratarse dunha Unión Temporal de Empresas, documento que acredite o
compromiso de constitución da UTE, indicando a porcentaxe de participación de cada unha
delas.
11.- Resgardo acreditativo do depósito da fianza provisional.

Sobre C: Proxecto
Neste sobre os concursantes presentarán un anteproxecto relativo ás parcelas obxecto de
licitación, co contido mínimo que se recolle na cláusula 7 do presente Prego.
Asemade, detallarán o importe no que o adxudicatario se propón allear as futuras vivendas e
locais que resulten nas parcelas obxecto de licitación, importe que poderá ser incrementado de
acordo co aumento que experimente o IPC no sector da construcción ata o intre da venda.
14. FIANZAS:
PROVISIONAL: A fianza provisional será de 12.835,58 euros, equivalente ó 2% do orzamento de
licitación das parcelas sen o IVE.
DEFINITIVA: Consistirá no 4% do prezo de adxudicación, (IVE excluído).
As fianzas constituiranse en calquera das formas establecidas na normativa vixente en
materia de contratos das administracións públicas.
15. PRESENTACIÓN DE PLICAS
Cada licitador só poderá presentar unha plica. No caso de que algún licitador presente máis
dunha plica, quedarán automaticamente excluídas todas elas.
Unha vez entregada e admitida, a plica non poderá retirarse.
16. APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN
A mesa de contratación constituída no lugar, día e hora que se sinale, examinará previamente
a documentación presentada no sobre B, decidindo sobre a admisión das proposicións.
No mesmo acto se procederá á apertura do Sobre A e do Sobre C.
A documentación das proposicións admitidas someterase a informe dos correspondentes
servizos municipais, que deberá emitirse no prazo de dez días.
Emitido o informe citado no parágrafo anterior, a mesa de contratación reunirase no lugar, día
e hora que se sinale e elevará proposta de adxudicación ó órgano de contratación do Concello.
A mesa de contratación estará integrada polos seguintes membros:
Presidente:
Vogais:

O alcalde ou concelleiro no que delegue.
O presidente da Comisión Informativa de Facenda
A interventora municipal ou funcionario/a no que delegue.
O secretario xeral do Concello ou funcionario/a no que delegue
O arquitecto municipal

Secretario:

O concelleiro delegado de Urbanismo
O adxunto a secretaría ou funcionario en quen delegue

O órgano de contratación, á vista da proposta da mesa de contratación, poderá adxudicar as
parcelas á proposición máis vantaxosa ou declarar deserto o concurso, debendo motivar a esta
declaración.
Se non se levara a termo a adxudicación ou o concurso se declarase deserto, o Concello de
Teo poderá proceder á adxudicación directa das parcelas.
17. CRITERIOS DE AVALIACIÓN
A avaliación das propostas dos concursantes farase atendendo ós seguintes criterios:


Prezo: 50%



Solución arquitectónica: 50%. Atenderase aos seguintes criterios:
- Deseño arquitectónico: Valorarase a calidade do anteproxecto presentado, plasmada na súa
coherencia formal e funcional, no deseño da volumetría e as fachadas, e nos materiais a
empregar na mesma.
- Acaemento ambiental: Valorarase a introducción de criterios de deseño e solucións
constructivas tendentes ao incremento do acaemento ambiental do edificio ou edificios
(eficiencia enerxética, calidade acústica, redacción de emisións, posibilidade de recuperación
e reutilización dos materiais empregados na súa construcción, etc.)

18. PAGAMENTOS AO CONCELLO
O adxudicatario deberá pagar ó Concello, no prazo de trinta días, dende que reciba a
notificación da adxudicación, un mínimo do 50% do importe da adxudicación, e formalizar na
Tesourería municipal, neste mesmo prazo, o aval polo 50% restante, ou diferenza resultante do
importe pagado no suposto de ser superior ó 50%. O importe avalado non ingresado no primeiro
prazo deberá facerse efectivo no prazo de tres meses, contados dende a data da adxudicación, na
Tesourería municipal.
No caso de incumprimento das obrigas de ingreso e presentación de aval no primeiro prazo,
procederase a rescisión do contrato e perda da fianza, e no caso de non cumprir as obrigas de
ingreso e reintegro, a facer no segundo prazo, procederase a execución do aval, co pago de xuros
legais correspondentes, sendo os gastos orixinados pola execución do aval por conta do
adxudicatario.
19. ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
A adxudicación definitiva notificarase ó adxudicatario no prazo máximo de dous meses dende
a data de apertura de plicas.
20. RENUNCIA Á ADXUDICACIÓN
No caso de que o adxudicatario renunciase con anterioridade á adxudicación definitiva,
incautaráselle a fianza provisional.
21. PERFECCIONAMENTO DO CONTRATO
Coa adxudicación quedará perfeccionado o contrato, e, en virtude dela, o adxudicatario e a
Corporación quedarán obrigados ó seu cumprimento.

22. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO
A adxudicación definitiva será elevada, unha vez completados os pagos, a escritura pública
perante o notario, que por quenda, designe o Ilustre Colexio Notarial de Galicia. A escritura será
asinada en nome do Concello de Teo polo señor Alcalde, de conformidade co previsto no artigo 21.1.
b) da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local.
23. OBRIGAS DOS ADXUDICATARIOS
Sen prexuízo doutras obrigas inherentes ó sistema de actuación urbanística e ó alleamento,
os adxudicatarios terán as seguintes obrigas:
a. Satisfacer o prezo correspondente ás parcelas na forma e prazos establecidos neste prego, e
no que resulte da oferta que no seu caso se acepte polo Concello.
b. Realizar todas as xestións pertinentes, incluída a de obter a referencia catastral previamente
ó outorgamento da escritura pública de formalización da compravenda, formalizar dita
escritura e proceder ó cambio de titular no Rexistro da Propiedade e no Catastro, sendo
tódolos gastos derivados destas operacións de conta do adxudicatario. Neste senso, deberán
presentar no Concello copia de dita escritura, nota informativa da inscrición operado o cambio
de titular, así como certificado do Catastro que acredite o cambio de titularidade.
c.

Pagar todos os gastos de publicación de anuncios de licitación en diarios oficiais en medios
de comunicación, así como os de adxudicación. Así mesmo, deberán pagar impostos,
contribucións e taxas e demais gastos inherentes á transmisión e a súa formalización en
escritura pública, así como os derivados da súa inscrición no Rexistro.

d. O adxudicatario deberá, no prazo dun ano a partir da data de notificación da adxudicación da
parcela, solicitar a oportuna licenza e construír nos prazos que nesta se establezan.
e. O adxudicatario deberá respectar os prezos máximos de venda contidos na súa oferta, sen
prexuízo da aplicación dos posibles incrementos do IPC na forma sinalada no presente prego.
24. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS E GARANTIAS
O incumprimento de calquera das obrigas previstas neste prego de condicións, facultará ao
Concello de Teo para resolver o contrato, sempre que previamente se requirira ó interesado para a
súa solución e transcorrera o prazo fixado ó efecto sen cumprimento.
Nestes supostos procederse por parte do Concello á incautación da fianza definitiva,
declarándose resolto de pleno dereito o contrato, e recuperando o pleno dominio da parcela vendida,
tendo dereito o contratista á devolución do 75% do prezo que tivese pagado pola mesma,
incrementado cos seus correspondentes intereses legais dende a data do pago, reténdose o 25%
restante polo Concello como sanción por incumprimento. Asemade, o contratista terá dereito ao
abonamento do valor das construccións que podan existir nas fincas (sempre que se axusten á
licenza concedida) de acordo coa taxación que haberán de practicar os servizos técnicos municipais,
importe que será abonado ao contratista no momento en que se proceda á venda da parcela a un
terceiro.

Para tal fin, o Concello haberá de convocar unha nova licitación para o alleamento da parcela,
e a edificación que sobre a mesma se atope, e unha vez adxudicado o contrato e ingresado o importe
da venda.
Co fin de garantir que o adxudicatario non alleará á súa vez as parcelas por prezo superior ao
da súa adquisición, establécese a necesidade de solicitar previamente autorización do Concello para
proceder ao seu alleamento a un terceiro, detallando prezo e condicións da transmisión, requisito que
deberá figurar na escritura de transmisión, posuíndo o Concello dereito de tenteo sobre as parcelas,
que poderá exercer no prazo de quince días dende a notificación que lle dirixa o adxudicatario da súa
intención de proceder ao alleamento das parcelas. Igualmente posuirá dereito de retracto se o
adxudicatario incumprise dita obriga, sen prexuízo da aplicación das demais previsións recollidas na
presente cláusula.
Para a venda dos pisos e locais resultantes da promoción da parcela o adxudicatario non
precisará autorización municipal. Non obstante, o incumprimento dos prezos máximos na venda de
ditos elementos con respecto aos establecidos na súa oferta facultará asemade ao Concello para a
aplicación das previsións contidas na presente cláusula.
25. LEXISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN E EXTINCIÓN
O contrato ou contratos que regulan estas cláusulas terán natureza xurídico-privada e
rexeranse en todo aquilo que non estea previsto expresamente neste prego, polas seguintes normas:
a. En canto á preparación, competencia e adxudicación, polo disposto na Lei 7/85, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local; Real Decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril; e
texto refundido da Lei de contratos das administración públicas.
b. En canto á interpretación, o Concello ten a facultade de interpretación dos contratos segundo
o previsto na lexislación en vigor.
c.

En canto ós efectos de extinción rexerase polo establecido no Código Civil e no resto de
disposicións vixentes na lexislación civil e mercantil que fosen de aplicación, así como na
lexislación xeral. En todo caso entenderase como causa de resolución o incumprimento por
parte do adxudicatario das súas obrigas contractuais e das contidas neste prego de
condicións.

26. TRIBUNAIS
Os litixios derivados dos contratos que se celebren con base en este prego serán sometidos
ós xulgados e tribunais competentes con xurisdicción en Teo.
ANEXO I
DESCRICIÓN DAS PARCELAS:
(Descrición segundo o proxecto de compensación aprobado definitivamente en sesión da Comisión
de Goberno de 31/07/00)
PARCELA Nº 00
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Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 293,20 m , que linda ao norte coa parcela
01, ao sur cunha vía, ao este con parcela de equipamento colectivo (141), e ao oeste cunha vía.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
dezaoito céntimos (5.895,18 €) na conta de liquidación provisional e na porcentaxe dun 0.57% na
conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo: 687, libro: 240, folio: 95, finca: 23578

PARCELA Nº 01
2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 150,40 m , que linda ao norte coa parcela
02, ao sur coa 00, ao leste con parcela de equipamento colectivo (136), e ao oeste cunha vía.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0,57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo: 687, libro: 240, folio: 96, finca: 23580
PARCELA Nº 02
2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 150,50 m , que linda ao norte coa parcela
03, ao sur coa parcela 01, ao leste con parcela de equipamento colectivo (136), e ao oeste cunha vía.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo: 687, libro: 240, folio: 97, finca: 23582
PARCELA Nº 03
2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 150,60 m , que linda ao norte coa parcela
04, ao sur coa parcela 02, ao leste coa parcela de equipamento colectivo (141), e ao oeste cunha vía.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo: 687, libro: 240, folio: 98, terreo: 23584
PARCELA Nº 04
2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 150,70 m , que linda ao norte coa parcela
05, ao sur coa parcela 03, ao leste coa parcela de equipamento colectivo (141), e ao oeste cunha vía.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.

Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: libro: 687, tomo: 240, folio: 99, terreo: 23586
PARCELA Nº 05
2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 150,80 m , que linda ao norte coa parcela
06, ao sur con parcela 04, ao leste con parcela de equipamento colectivo (141), e ao oeste cunha vía.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo: 687, libro: 240, folio: 100, terreo: 23588
PARCELA Nº 06
2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 150,90 m , que linda ao norte coa parcela
07, ao sur coa parcela 05, ao leste con parcela de equipamento colectivo (141), e ao oeste cunha vía.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo: 687, libro: 240, folio: 101, terreo: 23590
PARCELA Nº 07
2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 160,00 m , que linda ao norte coa parcela
08, ao sur cunha vía, ao leste cunha parcela de equipamento colectivo (141), e ao oeste cunha zona
excluída (1101).
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo: 687, libro: 240, folio:102, terreo: 23592
PARCELA Nº 08
2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 279,40 m , que linda ao norte coa parcela
nº 9, 10 e 11, ao sur coa parcela 07, ao leste coa parcela de equipamento colectivo (141), e ao oeste
cunha vía.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo:687, libro: 240, folio:103, terreo: 23594
PARCELA Nº 09

2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 277,20 m , que linda ao norte cunha vía,
ao sur con parcela 08, ao leste con parcela 10, e ao oeste cunha vía.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo: 687, libro 240, folio:104, terreo: 23596
PARCELA Nº 10
2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 214,50 m , que linda ao Norte cunha vía,
ao sur coa parcela 08, ao leste con parcela nº 11, e ao oeste coa parcela 09.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo:687, libro: 240, folio:105, terreo: 23598
PARCELA Nº11
2

Parcela ao lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 214,50 m , que linda ao Norte cunha vía,
ao sur coa parcela 141 e 08, ao leste coa parcela 12, e ao Oeste coa parcela nº 10.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo: 687, libro: 240, folio: 106, terreo: 23600
PARCELA Nº 12
2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 214,50 m , que linda ao norte cunha vía,
coa parcela 04, ao sur con parcela 141 e 08, ao leste con parcela nº 12, e ao oeste con parcela nº 10.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con trinta
e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57% na
conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo: 687, libro: 240, folio:107, terreo: 23608
PARCELA Nº 13
2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 222,30 m , que linda ao norte cunha vía,
ao sur cunha parcela de equipamento colectivo (141) e zona excluída (1101), ao leste coa parcela 14,
e ao oeste coa parcela 12.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.

Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo: 687, libro: 240, folio: 108, terreo: 23604
PARCELA Nº 14
2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 225,30 m , que linda ao Norte cunha vía,
ao sur cunha zona excluída (1101), ao leste coa parcela nº 15, e ao oeste coa parcela 13.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo: 687, libro: 240, folio: 109, terreo: 23606
PARCELA Nº 15
2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 205,20 m , que linda ao norte cunha vía,
ao sur con zona excluída (1101), ao leste coa parcela nº 16, e ao oeste coa parcela 14.
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo: 687, libro 240, folio: 110, terreo: 23608
PARCELA Nº 16
2

Parcela do lugar de Cacheiras, Concello de Teo, de 343,60 m , que linda ao norte cunha vía,
ao sur coa parcela 18, ao leste con parcela nº 17, e ao oeste coa parcela 15 e a zona excluída (terreo
nº 1101).
Afecta á carga de urbanizar na cantidade de cinco mil oitocentos noventa e cinco euros con
trinta e oito céntimos (5.895,38 €) na conta de liquidación provisional e nunha porcentaxe dun 0.57%
na conta de liquidación definitiva.
Libre de cargas e gravames.
Adxudícase ao Concello de Teo.
Inscrición: tomo: 687, libro: 240, folio: 111, terreo: 23610

ANEXO II
VALORACIÓN DAS PARCELAS
VALORACION DAS PARCELAS SITAS NA URBANIZACION AGUAS MANSAS DE
PROPIEDADE MUNICIPAL.

2

2

PARCELA

SUPERFICIE (m )

V. UNITARIO (€/m )

V. TOTAL(€)

00

293,20

210,64

61.759,65

01

150,40

204,68

30.783,87

02

150,50

204,68

30.804,34

03

150,60

204,68

30.824,81

04

150,70

204,68

30.845,28

05

150,80

204,68

30.865,74

06

150,90

204,68

30.886,21

07

160,00

204,68

32.748,80

08

279,40

210,64

58.852,82

09

277,4

169,43

46.999,88

10

214,50

152,89

32.794,91

11

214,50

152,89

32.794,91

12

214,50

152,89

32.794,91

13

222,30

152,89

33.987,45

14

225,30

152,89

34.446,12

15

205,20

152,89

31.373,03

16

343,60

169,43

58.216,15

TOTAL

3553,8

641.778,88

ANEXO III
A) PLANO DAS PARCELAS

ANEXO III
B) PLANO DE SITUACIÓN DAS PARCELAS

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSICIÓN
D./Dª ____________________________________________________________________________ ,
con enderezo en _____________________ na rúa _______________________________________ ,
teléfono, ____________________ con DNI núm. (ou pasaporte que o substitúa) _______________ ,
actuando en nome propio (ou en representación de D./Dª __________________________________ ,
con DNI ou CIF núm. _______________ , con enderezo en ________________________________ ,
núm. de teléfono __________________ ), toma parte no concurso para adxudicación das
Parcelas de propiedade municipal sitas no Polígono Único do Plan Parcial do SAU-4, e fai
constar:
1. Que coñece, acepta e asume as cláusulas e cantas obrigas se deriven do prego de
cláusulas económico-administrativas.
2.- Que achega a documentación esixida no prego de cláusulas económicoadministrativas.
3.- Que o prezo que ofrece para a adquisición conxunta das parcelas é o seguinte:
________________ € (nota: expresar a cantidade en número e letra).
________________________________________ , ________ de _____________de 2007.
O licitador
(asinado e rubricado)

15º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulou ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as catorce horas e cincuenta e cinco minutos, de todo o que como
Secretario certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206
do R.O.F., debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de
abril.
Vº e Prace. O Alcalde
O Adxunto a Secretaría.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez

Asdo. Luis Nieto Lago.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 25 DE ABRIL DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 13 horas do día 26 de marzo de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Manuel Mata Iglesias, D. Juan B.
Aller Suárez, e D. F. Manuel Parajó Liñares.
Secretario: D.Luis Nieto Lago, Secretario acctal. do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN DO
02.03.2007.
O Sr. Secretario informa que no borrador da acta da sesión da Xunta de Goberno Local
do 02.03.2007, se detectaron varios erros, que se deben corrixir:
No punto 3, no apartado das “Bases específicas para a provisión mediante persoal
funcionario de carreira, por promoción interna, de dous postos de traballo de
Administrativo previsto na Oferta de Emprego Público do Concello de Teo (A Coruña)
para 2006 (BOE núm. 146, de 20-06-2006) “, no seu punto 5.2. , onde pon “Terceiro
exercicio.- De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá na resolución nun tempo
máximo de 90 minutos dun suposto práctico relacionados coa xestión de expedientes
ordinarios da administración local”, debe poñer “Terceiro exercicio.- De carácter
obrigatorio e eliminatorio. Consistirá na resolución nun tempo máximo de 90 minutos
dun suposto práctico relacionados coa xestión de expedientes ordinarios da
administración local. Este exercicio cualificarase de 0 a 10 puntos, sendo eliminados
os opositores que non acaden un mínimo de cinco puntos.”.
No punto 3, no apartado das “Bases específicas para a provisión mediante persoal
funcionario de carreira de cinco prazas de Gardas da Policía Local previstas na Oferta
de Emprego Público do Concello de Teo (A Coruña) para 2006 (BOE núm. 146, de 20-

06-2006)”, onde di “1.- Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala
Servizos Especiais, clase Policía Local. Denominación: Auxiliar de Policía Local.
Correspondente ao Grupo D”, debe dicir “1.- Clasificación: Escala de Administración
Especial, Subescala Servizos Especiais, clase Policía Local. Denominación: Garda da
Policía Local. Correspondente ao Grupo D”
No punto 3, no apartado das “Bases específicas para a provisión mediante persoal
laboral fixo dunha praza de Psicóloga/o prevista na Oferta de Emprego Público do
Concello de Teo (A Coruña) para 2006 (BOE núm. 146, de 20-06-2006)”, a valoración
de méritos da fase de concurso quedará como segue:
5.1.- Fase de concurso:
O concurso versará sobre a valoración dos seguintes méritos:
5.1.1.- Méritos profesionais
a) Por servizos prestados no Concello de Teo, en posto de igual ou similar
natureza: 0,50 puntos por cada mes completo de servizos prestados.
b) Por servizos prestados noutros concellos, en posto de igual ou similar natureza:
0,25 puntos por cada mes completo de servizos prestados.
c) Por servizos prestados en calquera outra Administración Pública en postos de
igual ou similar natureza: 0,10 puntos por cada mes completo de servizos prestados.
Os extremos anteriores acreditaranse mediante certificación expedida polo
Secretario da Administración ou organismo correspondente. A puntuación máxima do
conxunto dos apartados anteriores é de 6,00 puntos.
d) Experiencia impartindo cursos, ponencias ou talleres relacionados coas funcións
e coñecementos do posto de traballo ao que se aspira en organismos oficiais,
institucións públicas ou organizacións non gobernamentais recoñecidas:
- Actividades con duración igual ou inferior a 10 horas: 0,10 puntos.
- Actividades con duración superior a 10 horas: 0,25 puntos.
A puntuación máxima deste apartado non poderá exceder de 2,00 puntos.
5.1.2.- Méritos formativos
a) Por cursos relacionados co posto de traballo ao que se aspira e coas
ferramentas necesarias para o seu desenvolvemento (ofimática, aplicacións
específicas):
- Por cada curso de 20 horas ou mais e menos de 50 horas: 0,25 puntos.
- Por cada curso de 50 horas ou mais e menos de 100 horas: 0,75 puntos.
- Por cada curso de 100 horas ou mais e menos de 200 horas: 1,00 punto.

- Por cada curso de 200 horas ou máis: 1,50 puntos
A puntuación máxima deste apartado non poderá exceder de 8,00 puntos.
Nos documentos acreditativos da realización dos cursos, deberá constar a duración
dos mesmos. De non figurar, entenderase que teñen menos de 20 horas e, polo tanto,
non serán valorados.
b) Formación de postgrao:
- Cursos de postgrao: 1,00 puntos
- Curso de doutoramento: 1,00 puntos.
- Tese Doutoral: 2, 00 puntos.
A puntuación máxima deste apartado non poderá exceder de 3,00 puntos.
c) Publicacións oficiais (con ISBN) relacionadas co posto de traballo:
- Por cada libro: 1,00 puntos.
- Por cada publicación en revista especializada: 0,10 puntos.
A puntuación máxima deste apartado non poderá exceder de 1,00 puntos. “.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen acorda aprobalos coas rectificacións propostas, e que se rexistren no libro
correspondente.
2º) DACION DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
Dada conta das resolucións da Alcaldía número 118/07, 11.04.07 que se transcribe de
seguido, a Xunta de Goberno Local queda enterada.
“Vista a solicitude formulada por Dª. Montse Núñez Gamallo, en calidade de secretaria
da Asociación de S. Miguel de Sarandón, organizadora da XXVII Exaltación do Viño
da Comarca da Ulla, con rexistro de entrada número 1099 de data 22.02.2007, no que
en esencia expón que se vai celebrar a dita exaltación, na que se promocionan os
productos agropecuarios da Comarca do Ulla, e solicitan do Concello unha subvención
para o citado fin.
Visto o artigo 6.2.1 do Regulamento para a concesión de axudas e subvencións
municipais e visto o informe de Intervención de 10.04.2007 de existencia de crédito
adecuado e suficiente, resolvo:
1º.- Conceder á Asociación de S. Miguel de Sarandón, unha axuda económica por
importe de: 150,00€ (cento cincuenta euros) con cargo á partida do vixente
presuposto: 451/489.00.
2º) Que se notifique esta resolución ó beneficiario da subvención para os efectos de que
no prazo de nove meses contados a partir da data de notificación do acordo de
concesión presente a documentación xustificativa da subvención concedida ó abeiro das
seguintes normas:
.-Xustificación das actividades e pagamento das subvencións ou axudas.

1) As subvencións ou axudas que teñan por finalidade realizar actividades de calquera
natureza que xeren gastos de persoal, xustificaranse por medio de facturas, nóminas ou
recibos, e os gastos de material non inventariable coas correspondentes facturas. En
ámbolos dous casos poderanse presentar fotocopias debidamente compulsadas.
2) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera
natureza que xeren gastos correntes, xustificaranse mediante facturas orixinais de gasto
ou fotocopias debidamente compulsadas.
3) Nas subvencións que teñan por obxecto a realización de obras, poderase xustificar
mediante certificación de obra subscrita por técnico colexiado competente e relación de
obra estimada.
4) En todo caso, deberase presentar unha certificación do representante da entidade
subvencionada, de ter cumprida a finalidade da subvención ou axuda, mediante a
realización das actividades para a que foi concedida.
5) Para a xustificación do gasto da subvención ou axuda concedida, será requisito
inescusable que os conceptos dos xustificantes de gastos se axusten á finalidade para a
que foi concedida a mesma, debéndose achegar relación polo miúdo das subvencións ou
axudas recibidas doutras administracións públicas ou entidades privadas para a mesma
finalidade, ou pola contra, declaración de non ter outras subvencións públicas ou
privadas para a mesma finalidade.
Non se admitirán en ningún caso como xustificantes de gastos as cantidades satisfeitas ó
Concello polo uso das súas instalacións deportivas, culturais ou pola ocupación de
dominio público municipal.
6) Á vista da documentación xustificativa presentada, e estimada pola Alcaldía o
cumprimento das actividades subvencionadas procederase ó pagamento. No caso de que
a subvención municipal en concorrencia con outras concedidas por outras
administracións públicas ou por calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, ou
por entidades privadas supere o 100% do presuposto da actividade correspondente, a
Alcaldía minorará o importe ata chegar ó máximo do 100%.
As subvencións serán minoradas proporcionalmente cando os gastos xustificativos
sexan inferiores ó importe da subvención concedida.
O aboamento da subvención ou axuda farase efectivo por medio de ingreso na conta
bancaria da entidade solicitante, que aportará certificación da súa entidade financeira na
documentación de xustificación. Excepcionalmente, e só para aquelas agrupacións
veciñais que se teñan formado expresamente para a promoción dunha obra concreta de
interese social e non dispoñan de conta bancaria, o pagamento da subvención poderá ser
realizado mediante cheque bancario.
7) Vencidos os prazos para a xustificación das actividades, sen que o beneficiario da
subvención teña xustificado o cumprimento da finalidade que motivou o seu
outorgamento, perderá o seu dereito a esixila e a Alcaldía procederá a anula-lo
correspondente compromiso, notificándollelo ós interesados.
No caso de que unha parte da subvención xa fose adiantada ós solicitantes e estes non
presentasen os correspondentes xustificantes, requirirase da entidade a devolución das
cantidades non xustificadas. Esta situación impedirá que no ano seguinte lle sexa
adiantada cantidade algunha á entidade infractora.
8.-Colaboración do beneficiario.
O beneficiario queda obrigado a facilitar canta información lle sexa requirida polo
Concello de Teo e polo Consello de Contas de Galicia, someténdose á responsabilidade
e réxime sancionador establecido no texto refundido da Lei xeral presupostaria,

aprobado polo Real decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, e no seu caso, ó
disposto no vixente Código penal aprobado pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de
novembro.
3º) Da presente resolución darase conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión
que celebre.”.
3º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
3.1. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe
favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. Antonio Freire Mosquera, D.N.I.
33.221.889E, por importe 843,65 euros, para o pago de recibos correspondentes a
tributos municipais. O emprego desta axuda será supervisado polos Servizos Sociais,
achegando logo os xustificantes para unir ó expediente.
2º) Notificar este acordo ó interesado, para o seu coñecemento.
3.2. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe
favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. RAMIRO TANOIRA RIAL, D.N.I.
33.196.436F, para o pago de alimentos, por importe de 90,00 euros/mes, durante un
ano.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día
seguinte ó da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou
documento legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada
directamente ó provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente,
en casos de necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial
circunstancia da situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser
xustificado no informe-proposta da traballadora social), o gasto realizado baseándose na
axuda concedida será xustificado mediante informe de estimación subscrito pola
traballadora social, ou técnico competente sobre o custo efectivo realizado e as
circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación documental na forma xeral
antedita. As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na adquisición directa de
bens e servizos polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na directa prestación
coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que se trate por parte de persoal
municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL. -Visto o informe
favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. SANTIAGO COUCEIRO
DOMINGUEZ, D.N.I. 33.271.088R, para o pago da súa medicación na farmacia de
Luou.

2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
-. Prazos, condicións e formalidades da xustificación documental do gasto:
Con carácter xeral o interesado dentro do prazo de cinco meses a contar desde o día
seguinte ó da notificación deste acordo deberá presentar a factura correspondente ou
documento legalmente esixible segundo a natureza específica do gasto, que será aboada
directamente ó provedor nas dependencias económicas do Concello. Excepcionalmente,
en casos de necesidades básicas e primarias ou naquelas que debido a unha especial
circunstancia da situación sobrevida non poida ser posible (feito que deberá ser
xustificado no informe-proposta da traballadora social), o gasto realizado baseándose na
axuda concedida será xustificado mediante informe de estimación subscrito pola
traballadora social, ou técnico competente sobre o custo efectivo realizado e as
circunstancias que motivan a inexistencia de xustificación documental na forma xeral
antedita. As axudas poderán ser en especie e consistir tanto na adquisición directa de
bens e servizos polo Concello, con destino ós beneficiarios, como na directa prestación
coa actividade, servizo, axuda ou reparación de que se trate por parte de persoal
municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.4. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido
polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cincos membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a Dª PILAR ROSENDE CEBEIRO, D.N.I. nº:
76.466.263A, por unha hora diaria, non debendo aportar a solicitante ningunha
cantidade para o citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.
3.5. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido
polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cincos membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a D. José Botana Suárez, D.N.I. nº: 33.072.048A, non
debendo aportar o solicitante ningunha cantidade para o citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.6. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.- Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos
Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Manuel Viqueira
Calvo, DNI. 33.189.051M, posto que segundo o certificado do grao de minusvalidez do
01/09/2006 da Delegación Provincial de Igualdade e do Benestar, o interesado presenta
dificultades graves de mobilidade que lle impiden a utilización do transporte colectivo.

2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
3.7. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.- Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos
Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. José Marcial Santiso
Mosquera, DNI. 33.183.839Z, posto que segundo a comunicación da Delegación
Provincial de Igualdade e do Benestar, de data 27.03.2007, o interesado presenta
dificultades graves de mobilidade.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
3.8. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.- Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos
Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a Dª. María Beatriz Corujo
Antelo, DNI. 33.071.734, posto que segundo o certificado do grao de minusvalidez do
19/01/2007 da Delegación Provincial de Igualdade e do Benestar, a interesada presenta
dificultades graves de mobilidade que lle impiden a utilización do transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
3.9. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.- Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos
Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Ricardo García
Carrión, DNI. 33.291.334F, posto que segundo a comunicación da Delegación
Provincial de Igualdade e do Benestar, de data 07.03.2007, o interesado presenta
dificultades graves de mobilidade.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
3.10. SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA
MINUSVÁLIDOS.- Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos
Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. Manuel Méndez Cao,
DNI. 33.175.027B, posto que segundo a comunicación da Delegación Provincial de
Igualdade e do Benestar, de data 11.04.2007, o interesado presenta dificultades graves
de mobilidade.
3.11. INFORME SOCIAL.- Visto o informe social de data 26.03.2007, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acorda:

1º) Concederlle a Dª Ana Sandes Pereira, sen custo algún, dunha praza de gardería
municipal de Calo para o seu fillo menor, das reservadas para os casos do departamento
de Servizos Sociais.
2º) Notificar este acordo á interesada con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.
3.12. DEVOLUCION DE INGRESO PARA EXCURSIÓN A PORTUGAL. Visto o
escrito asinado por D. Ernesto Pazos Pulián, con D.N.I.40.285.606W, de data
02.04.2007, con rexistro de entrada 2146 de 03.04.2007, no que expón que se inscribiu
para a viaxe a Portugal organizada por este Concello, pagando a cota de inscrición
correspondente para él e a súa muller (25€/persoa), e que, non podendo asistir á mesma
por motivos familiares, solicita a devolución do ingreso feito na conta do Concello.
Visto o informe de Intervención, de data 09.04.2007, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade, acorda:
1º) A devolución do ingreso realizado na conta bancaria do Concello por D. Ernesto
Pazos Pulián, por importe de 50 euros.
2º) A devolución do expediente a Intervención, para a súa xestión.
4º) ADXUDICACIÓN DA CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DUN
VEHÍCULO URBANO LIXEIRO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO.
Vista a proposta de adxudicación recollida na acta remitida pola mesa de contratación,
celebrada o 30.03.2007, para o subministro dun vehículo urbano lixeiro contra
incendios e salvamento, e demais documentación incluída no expediente, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) A adxudicación do contrato para o subministro dun vehículo urbano lixeiro contra
incendios e salvamento á empresa “VEICAR, S.L.”, segundo a oferta presentada dun
vehículo modelo “Mercedes Atego 822 F 4x2”.
2º) Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente para a sinatura do contrato e demais trámites
relacionados co expediente.
3º) Notificar este acordo á empresa “VEICAR, S.L.”, recordándolle que deberá
formalizar a garantía definitiva, da maneira e nos prazos establecidos punto 15 do prego
de cláusulas administrativas particulares que rexen a presente adxudicación, así como o
compromiso de entrega do vehículo en vinte e oito días, contados a partires da
notificación do presente acordo de adxudicación.
5º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a
seguinte relación de licenzas. As licenzas outórganse deixando a salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por
Intervención e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:

5.1. A D. D. MANUEL SANJURJO CABO, licenza para construcción dunha edificación
auxiliar en Loureiro, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Alfredo Varela Nogueira.
Expediente núm: 75.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
Colexio Oficial de Arquitectos con data 16.03.2007.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará nomeamento de director de execución material.
-Os propietarios teñen a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos
necesarios para a apertura ou regularización do viario preciso e executar, o seu cargo, a
conexión cos servizos existentes no núcleo, segundo o artigo 29.1 e 172 da Lei 9/2002
modificada pola Lei 15/2004. Presentará documento de cesión do terreo destinado a
regularización de viais e compromiso de conexión coas infraestructuras xerais cando
existan.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro,
en todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas
maiores a colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos
dos técnicos directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai
destinar a construción, a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras,
o número de plantas autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2 – SOLO DE NÚCLEO RURAL N1
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: ALFREDO VARELA NOGUEIRA.
-Arquitecto técnico director: --.
-Edificabilidade: 6 m2/m2 (P. Neta).
-Altura máxima: B+1+BC, 5,50 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 5% (P. Neta). Recuamento á aliñación:
>8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 30%.
Altura do cumio: <4,00 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 21.071,24 €

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 421,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 601,42 euros.
5.2. LICENZAS URBANÍSTICAS. CORRECIÓN DE ERROS.
5.2.1. Visto que na licenza urbanística concedida pola Xunta de Goberno Local en
sesión de data 23.02.2007, expte. 9/07, a D. GONZALO FERNÁNDEZ DE MIRANDA
existe un erro en canto ao titular da licenza.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Rectifica-lo erro, modificando o acordo da Xunta de Goberno Local do 23.02.2007
no senso seguinte: onde di A D. GONZALO FERNÁNDEZ DE MIRANDA, debe dicir A
D. GONZALO FERNÁNDEZ DE MIRANDA, en nome de FERNANDEZ MIRANDA
GONZALO 000463879-S, S.L.N.E.

2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión
do mesmo.
5.2.2. Visto que na licenza urbanística concedida pola Xunta de Goberno Local en
sesión de data 23.02.2007, expte. 10/07, a D. GONZALO FERNÁNDEZ DE MIRANDA
existe un erro en canto ao titular da licenza.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Rectifica-lo erro, modificando o acordo da Xunta de Goberno Local do 23.02.2007
no senso seguinte: onde di A D. GONZALO FERNÁNDEZ DE MIRANDA, debe dicir A
D. GONZALO FERNÁNDEZ DE MIRANDA, en nome de FERNANDEZ MIRANDA
GONZALO 000463879-S, S.L.N.E.

2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión
do mesmo.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-SEGREGACIÓN.
1.- A MACOGA S.A. licenza para segregación da finca nº 345-1 do plano de
concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende, para permutala por outra de
titularidade municipal, co fin de destinala a sistema local de estacios libres e zonas
verdes en Raxó, segundo proxecto de segregación redactado polo técnico D. Luís
Moreira Matos.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
- A segregación efectuarase de acordo co proxecto presentado, para adicala os usos
permitidos na mencionada Lei.

6º) PERMUTA DE FINCA.
Dada conta do expediente que se tramita para permuta da parcela nº 345-2 do plano
xeral parcelario da zona de concentración de Cacheiras-Recesende, propiedade deste
concello con carácter de propio, que se describe así:
"Finca rústica, sinalada co nº 345-2 do Plano xeral de Concentración Parcelaria
da zona de Cacheiras-Recesende, ó sitio de “Revolta”, concello de Teo. Linda Norte,
Ricardo Rey Maroño (345-1), hoxe finca de Macoga, S.A.; Sul, Rosalía López Vilela;

Este, camiño, e Oeste, terreo excluido e Ricardo Rey Maroño (345-1, hoxe finca de
Macoga, S.A. Ten unha extensión superficial de vinte e nove áreas e vinte centiáreas
(2.920 metros cadrados), pola finca propiedade de “Macoga, S.A.”, que a continuación
se describe:
“Finca rústica, ó sitio de “Granxiña”, parcela resultante da segregación da finca
nº 345-1 do plano xeral da zona de Concentración Parcelaria de Cacheiras-Recesende.
Sinálase co nº 345-1A, en Raxó, parroquia de Cacheiras, Concello de Teo. Linda polo
Norte e Este, camiños; Sul e Oeste, coa finca matriz nº 345-1. Ten unha extensión
superficial de vinte e nove áreas e vinte centiáreas (2.920 metros cadrados)”.
RESULTANDO: Que o presuposto ordinario deste concello para o ano 2.007,
ascende a once millóns catrocentos sesenta e sete mil vinte e cinco euros (11.467.025,00
euros).
RESULTANDO: Que ámbolos dous bens descritos foron avaliados polo perito
agrícola D. Luis Moreira Matos na cantidade de 29.200 euros.
RESULTANDO que a causa da permuta se xustifica pola necesidade de amplialo campo da festa da capela de Raxó.
CONSIDERANDO que na substanciación do expediente se observaron tódalas
prescricións legais.
Visto o proxecto de segregación, asinado polo enxeñeiro técnico agrícola D.
Luis Moreira Matos, e o informe do arquitecto técnico municipal, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º.- Prestarlle exacta conformidade ós valores asignados ás fincas polo périto
agrícola D. Luis Moreira Matos.
2º.- Aproba-la permuta da finca nº 345-2 do Plano xeral da zona de
concentración parcelaria de Cacheiras-Recesende, propiedade deste concello, pola finca
nº 345-1A, situada en Raxó, parroquia de Cacheiras, non habendo lugar a aboar ou
recibir diferencias de valor.
3º.- Facultar ó Sr. Alcalde-Presidente deste concello, para outorgar escritura
pública e para continua-los demais trámites do expediente.
4º.- Que, dado que o valor dos bens obxecto de permuta non excede do
vintecinco por cento do presuposto anual da Corporación, se lle dea conta do expediente
á Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia,
en cumprimento do disposto no art. 109.1 do Regulamento de Bens das Entidades
Locais.
7º) LICENZAS DE APERTURA.
7.1.- Dada conta do escrito asinado por D. JOSÉ MANUEL REY COUTO, CIF/NIF:
35.425.392-X, e D. VICTORIANO MÉNDEZ GARCÍA, CIF/NIF: 33.155.510-K, de data
23.03.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 1846, no que solicitam o cambio
de titularidade do establecemento dedicado a CAFÉ-BAR-RESTAURANTE, situado en
Fixó, parroquia de Calo, que figura a nome de D. Carlos Castro González, segundo
licenza de Cambio de Titularidade nº 6/00, concedida pola Comisión de Goberno en
data 20.06.2000, pasando a nome de D. JOSÉ MANUEL REY COUTO; vistos os
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.

O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
8º) ADXUDICACION DE OBRAS.
8.1) A continuación dase conta á Xunta de Goberno Local da proposta levada a cabo
pola Mesa de Contratación en sesión de data 04.04.2007, relativa á a contratación
mediante poxa de obras pertencente ao Plan de Infraestructuras Municipais do ano
2006, que di: “Á vista das ofertas presentadas, a mesa de contratación acorda solicitar
informe por se algunha das ofertas presentadas puidera incorrer en baixa temeraria”.
As ofertas presentadas máis económicas son:
- “FERORSA, S.L.”: 85.353,55€ (Abastecemento e Saneamento en Agoso)
- “FERORSA, S.L.”: 77.635,18€ (Abastecemento e saneamento en Texexe
Núcleo (Calo)”.
- “CONMER MASIDE, S.L.”: 51.426,99€ ( Saneamento en Fornelos (Rarís)”
- EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑAS”: 93.217,22€ (Abastecemento e
Saneamento en Cerdeira (Vilariño) e Olveira (Reis).
Á vista do informe asinado por D. Luis Javier Castro Martínez, Arquitecto Técnico en
función de inspección urbanística do Concello, de data 23.04.2007, onde queda
acreditado que ningunha das ofertas presentadas incorre en baixa temeraria, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) Adxudicar as seguintes obras ás empresas e polos importes que tamén se relacionan:
-

“FERORSA, S.L.”: 85.353,55€, , IVE incluído (Abastecemento e Saneamento
en Agoso)
“FERORSA, S.L.”: 77.635,18€, , IVE incluído (Abastecemento e saneamento en
Texexe Núcleo (Calo)”.
“CONMER MASIDE, S.L.”: 51.426,99€, , IVE incluído (Saneamento en
Fornelos (Rarís)”
“EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑAS”: 93.217,22€, , IVE incluído
(Abastecemento e Saneamento en Cerdeira (Vilariño) e Olveira (Reis).

2º) Notificar este acordo ás empresas adxudicatarias para que, no prazo de quince días,
procedan á constitución das garantías definitivas, polo importe do 4% do prezo de
adxudicación, e á formalización dos correspondentes contratos administrativos.
8.2) Vistas as ofertas presentadas no Procedemento Negociado sen Publicidade para a
contratación das obras pertencente ao Plan de Infraestructuras Municipais do ano 2006,
a Xunta de Goberno Local acorda:
1º) Adxudicar as seguintes obras ás empresas e polos importes que se indican:
•

•

Abastecemento en Cepeda (Oza) e Saneamento en Cepeda e Lampai (Lampai), á
empresa TRANSPORTES Y MAQUINARIA, S.L., no importe de 39.327,33 euros,
IVE incluído.
Abastecemento e Saneamento en Zona Parque Infantil Texexe e Saneamento en
Ríotinto-Pedreira (Calo), á empresa EXCAVACIONES OVIDIO, S.L., no importe de
50.537,35 euros, IVE incluído.

•
•
•

•
•

•
•
•

Abastecemento e Saneamento en Noceda (Teo), á empresa CONSTRUCCIONES
MARTÍNEZ MONTES E HIJOS, S.L., no importe de 54.805,00 euros, IVE incluído.
Abastecemento en Fontenlo, (Teo), á empresa CONSTRUCCIONES MARTÍNEZ
MONTES E HIJOS, S.L., no importe de 13.470,00 euros, IVE incluído.
Abastecemento e Saneamento en Tarrío e Saneamento e Depuración en Lamas
(Recesende-Vaamonde), á empresa MANUEL SOBREDO, S.L., no importe de
59.054,63 euros, IVE incluído.
Abastecemento e Saneamento en Penelas (Cacheiras), á empresa
EXCAVACIONES OVIDIO, S.L., no importe de 51.398,46 euros, IVE incluído.
Saneamento de Escola unitaria a Campos de Fútbol (Cacheiras), á empresa
TRANSPORTES Y MAQUINARIA, S.L., no importe de 38.891,85 euros, IVE
incluído.
Saneamento de Sixto á Igrexa de Cacheiras, (Cacheiras), á empresa MANUEL
SOBREDO, S.L., no importe de 27.642,77 euros, IVE incluído.
Construcción de beirarrúas nos Tilos, á empresa CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.,
no importe de 22.113,38 euros, IVE incluído.
Reparación de beirarrúas nos Tilos, á empresa CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.,
no importe de 58.511,04 euros, IVE incluído.

2º) Notificar este acordo ás empresas adxudicatarias para que, no prazo de quince días,
procedan á constitución das garantías definitivas, polo importe do 4% do prezo de
adxudicación, e á formalización dos correspondentes contratos administrativos.
Queda deserta, por falta de licitadores, a obra Depuración en Insua (Luou).
8.3) Vistas as ofertas presentadas para a contratación, polo procedemento Negociado
sen publicidade e tramitación urxente, da obra “Mellora da accesibilidade dos peóns
mediante a construcción de varios treitos de escaleiras nos Tilos”, a Xunta de Goberno
Local acorda a súa adxudicación á empresa “CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.”, no
importe de 29.959,88 euros, IVE incluído.

9º) CERTIFICACIÓNS DE OBRAS.
9.1. Vista a certificación de obras núm. dous e última da obra de: Abastecemento e
saneamento en estrada xeral – Capela Monte Carmelo, incluida no POS 2006, asinada
polo contratista Excavaciones Ovidio S.L. e polo director técnico das obras, o
Enxeñeiro de camiños D. Gilberto Rodríguez Rodríguez, de data 02 de marzo de 2007,
con rexistros de entrada no Concello núm. 1.449, do 09.03.2007, acompañada da factura
núm.00232007, do 09.03.2007 e da acta de recepción das obras, e visto o informe de
fiscalización favorable de Intervención do 29 de marzo de 2007, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar a certificación núm. dous e última da obra referenciada, asinada polo
contratista e polo director técnico das obras, por importe de: 26.516,46 euros. Factura
núm.00232007, do 09.03.2007, importe: 26.516,46 euros.
2º) Aprobar o pago con cargo á partida: 441/611.01 do vixente presuposto de 2007.
3º) Aprobar a acta de recepción das obras comezando o prazo dun ano de garantía.
4º) Remitir a certificación á Excmª. Deputación da Coruña.

9.2. Vista a certificación de obras núm. 8 das obras de: Ampliación e reforma da Casa
Consistorial, de data 28 de febreiro de 2007, con rexistro de entrada no Concello núm.
1.550, do 14.03.2007, obras realizadas ó abeiro da subvención concedida a este
Concello pola extinta Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local ó abeiro
da Orde do 14 de abril de 2003, pola que se anuncian axudas económicas destinadas a
subvencionar a realización de obras de adaptación, mellora e equipamento das sedes das
entidades locais de Galicia, acompañada da factura núm. 02/07, de data 28.02.2007,
certificación de obras que corresponde á anualidade de 2007, e visto o informe
favorable de Intervención de data 09.04.2007, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros acorda:
1º) Aprobar a certificación de obras núm. 8 relativa ás obras de: Ampliación e reforma
da Casa Consistorial, polo importe de: 43.238,47 euros, asinada pola arquitecta
directora das obras Dª. Mercedes Rosón Varela e polo contratista Obras y Viales de
Galicia SL-Kotlas S.L.UTE. Factura núm. 8, de data 28.02.2007, importe: 43.238,47
euros.
2º) Que se xunte a devandita certificación ó expediente de xustificación de gastos da
anualidade de 2007 da subvención referenciada.
4º) Aprobar o gasto con cargo á partida: 121.622. 00 do vixente presuposto.
9.3. Vista a certificación de obras núm. un e única da obra de: Construcción da rampa
de acceso á Casa Consistorial de Teo, asinada polo arquitecto municipal, de data
11.12.2006, e vista a fiscalización favorable de Intervención, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar a certificación núm. un e única da obra referenciada, asinada polo
arquitecto municipal, por importe de: 12.449,75 euros.
2º) Aprobar a acta de recepción das obras comezando o prazo dun ano de garantía.
10º) APROBACION DE MEMORIAS VALORADAS E PRESUPOSTOS.
Vistas as memorias valoradas e presupostos que se atopan sobre a mesa, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Aprobar as seguintes memorias valoradas e presupostos para a súa execución
mediante o procedemento de “contrato menor”, por ser inferiores a 30.050,60 euros,
advertíndose a ausencia de informe de Intervención:
1.- Obra: Ampliación da rede de saneamento de augas residuais en Aido - Luou,
segundo presuposto de data 27 de marzo de 2007, asinada polo técnico municipal L.
Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 29.222,52 euros,
ive incluido.
2.- Obra: Suministro, instalación e reparación de controis de velocidade na travesía de
Cacheiras e Pontevea., segundo valoración da empresa “Tráfico y Transporte, S.A.”, de
data 19 de abril de 2007, cun presuposto de: 16.697,47 euros, ive incluido.
3.- Obra: Ampliación da rede de saneamento de augas residuais en Pedrouso Cacheiras, segundo presuposto de data 23 de marzo de 2007, asinada polo técnico
municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:
1.890,39 euros, ive incluido.

4.- Obra: Ampliación da rede de saneamento de augas residuais en Procelas - Cacheiras,
segundo presuposto de data 23 de marzo de 2007, asinada polo técnico municipal L.
Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 7.293,55 euros,
ive incluido.
5.- Obra: Ampliación da rede de saneamento de augas residuais e abastecemento de
auga potable en Portoameneiro - Oza, segundo memoria valorada de data 13 de abril de
2007, asinada polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de
execución por contrata de: 16.201,84 euros, ive incluido.
6.- Obra: Ampliación da rede de abastecemento de auga potable na estrada Os Verxeles
– Feros, Portoameneiro - Oza, segundo presuposto de data 16 de abril de 2007, asinada
polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por
contrata de: 11.066,37 euros, ive incluido.
7.- Obra: Pavimentación asfáltica dun tramo de pista de terra, na pista entre
Mouromorto e Espasande, segundo memoria valorada de data 23 de abril de 2007,
asinada polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución
por contrata de: 13.662,51 euros, ive incluido.
8.- Obra: Pavimentación asfáltica do acceso ó campo de fútbol de Cacheiras, segundo
presuposto de data 24 de abril de 2007, asinada polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 7.820,04 euros, ive incluido.
9.- Obra: Pavimentación asfáltica dunha pista de terra en Castres - Oza, segundo
presuposto de data 16 de abril de 2007, asinada polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 2.843,29 euros, ive incluido.
10.- Obra: Pavimentación asfáltica dunha pista de terra en Sestelo - Rarís, segundo
presuposto de data 16 de abril de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 4.615,72 euros, ive incluido.
11.- Obra: Ampliación da pavimentación de novos tramos de pistas de terra, así como a
ampliación de novos treitos da rede de saneamento de augas pluviais, con limpeza de
cunetas, en Feros - Cacheiras, segundo memoria valorada de data 16 de abril de 2007,
asinada polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución
por contrata de: 3.375,21 euros, ive incluido.
12.- Obra: Pavimentación dun treito de 200m. de pista con zahorra compactada en
Vilanova - Oza, segundo presuposto de data 25 de abril de 2007, asinado polo técnico
municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:
2.319,07 euros, ive incluido.
13.- Obra: Pavimentación dun treito de 560m. de pista con zahorra compactada en
Cepeda - Oza, segundo presuposto de data 25 de abril de 2007, asinado polo técnico
municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:
3.733,70 euros, ive incluido.
14.- Obra: Pavimentación dun treito de 65m. de pista con doble rego asfáltico na Pedra Recesende, segundo presuposto de data 24 de abril de 2007, asinado polo técnico
municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:
552,71 euros, ive incluido.
15.- Obra: Pavimentación dun treito de 70m. de pista de terra en Vilanova - Oza,
segundo presuposto de data 25 de abril de 2007, asinado polo técnico municipal L.
Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 2.067,84 euros,
ive incluido.
16.- Obra: Ampliación da rede de abastecemento de auga potable cun treito de 85 m. en
Portoameneiro - Oza, segundo presuposto de data 25 de abril de 2007, asinado polo

técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata
de: 2.909,56 euros, ive incluido.
17.- Obra: Pavimentación asfáltica dun treito de 32 m. de pista de terra en Lucí, segundo
presuposto de data 25 de abril de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 1.517,34 euros, ive incluido.
18.- Obra: Pavimentación asfáltica dun treito de 530 m. de pista de terra entre
Monteselo e Outeiro, en Reis, segundo presuposto de data 25 de abril de 2007, asinado
polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por
contrata de: 23.484,75 euros, ive incluido.
19.- Obra: Execución dun tramo da beirarrúa, coas correspondentes canalizacións das
instalacións da rede de saneamento, telecomunicacións, abastecemento de enerxía
eléctrica e alumeado público, en Vilar de Calo - Calo, segundo presuposto de data 21
de febreiro de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun
presuposto de execución por contrata de: 29.988,52 euros, ive incluido.
20.- Obra: Conexión Outeiro de Reis, segundo presuposto de data 03 de maio de 2007,
realizado por “Aquagest”, cun presuposto de execución por contrata de: 2.043,37 euros,
ive incluido.
21.- Obra: Conexión en Reis, segundo presuposto de data 03 de maio de 2007,
realizado por “Aquagest”, cun presuposto de execución por contrata de: 8.244,24 euros,
ive incluido.
22.- Obra: Conexión e cruce de estrada en Pontevea, segundo presuposto de data 03 de
maio de 2007, realizado por “Aquagest”, cun presuposto de execución por contrata de:
9.512,26 euros, ive incluido.
23.- Obra: Adecuación dun parque público, en Sebe - Cacheiras, segundo presuposto de
data 24 de abril de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun
presuposto de execución por contrata de: 45.169,55 euros, ive incluido.
24.- Obra: Ampliación da rede de saneamento de augas residuais e fecais na pista entre
Mouromorto e Espasande, segundo memoria valorada de data 24 de abril de 2007,
asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución
por contrata de: 55.336,18 euros, ive incluido.
25.- Obra: Instalación de novos xogos infantís no colexio da Ramallosa, segundo
presuposto de data 23 de abril de 2007, realizado por “Carpintería Sanrofer, S.L.”, cun
presuposto de execución por contrata de: 13.920,00 euros, ive incluido.
26.- Obra: Instalación de novos xogos infantís no colexio de Cacheiras, segundo
presuposto de data 23 de abril de 2007, realizado por “Carpintería Sanrofer, S.L.”, cun
presuposto de execución por contrata de: 10.440,00 euros, ive incluido.
27.- Obra: Execución dun tramo soterrado da rede de saneamento de augas pluviais en
Cabovila - Calo, segundo memoria valorada de data 17 de xaneiro de 2007, asinado
polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por
contrata de: 4.431,21 euros, ive incluido.
28.- Obra: Pavimentación con triple tratamento asfáltico dun treito de 27 m. de pista de
terra en Vilanova - Recesende, segundo presuposto de data 25 de abril de 2007, asinado
polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por
contrata de: 797,59 euros, ive incluido.
29.- Obra: Ampliación da rede de saneamento de augas residuais na Silva - Lampai,
segundo presuposto de data 25 de abril de 2007, asinado polo técnico municipal L.
Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 24.494,65 euros,
ive incluido.

30.- Obra: Ampliación da rede de abastecemento de auga potable e saneamento de
augas residuais nun treito de 35 m en Ribas - Oza, segundo presuposto de data 25 de
abril de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto
de execución por contrata de: 3.401,44 euros, ive incluido.
31.- Obra: Ampliación da rede de abastecemento de auga potable cun treito de 183 m.
en Rarís, segundo presuposto de data 25 de abril de 2007, asinado polo técnico
municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:
3.295,29 euros, ive incluido.
32.- Obra: Pavimentación con triple tratamento asfáltico nun treito de 85 m. de pista de
terra en Outeiro - Oza, segundo presuposto de data 25 de abril de 2007, asinado polo
técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata
de: 2.824,91 euros, ive incluido.
33.- Obra: Ampliación da rede de abastecemento de auga potable cun treito de 270 m.
nos Tilos, segundo presuposto de data 25 de abril de 2007, asinado polo técnico
municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:
14.964,68 euros, ive incluido.
34.- Obra: Peche dun parque biosaudable con valla de madeira. Pavimentación interior
cunha capa de area ó lado do Cemiterio de Cacheiras, segundo presuposto de data 25 de
abril de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto
de execución por contrata de: 4.638,98 euros, ive incluido.
35.- Obra: Peche dun parque biosaudable con valla de madeira en Montouto, segundo
presuposto de data 25 de abril de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 4.406,24 euros, ive incluido.
36.- Obra: Peche dun parque infantil con valla de madeira. Cambio de sitio e
modificación de varios xogos nos Tilos, segundo presuposto de data 25 de abril de
2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de
execución por contrata de: 11.941,98 euros, ive incluido.
37.- Obra: Instalación de equipamentos deportivos na Urbanización Os Verxeles - Oza,
segundo presuposto de data 25 de abril de 2007, asinado polo técnico municipal L.
Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 17.133,35 euros,
ive incluido.
38.- Obra: Fabricación e colocación de tres rótulos tipo monolito de medidas
1200x3000 mm., segundo presuposto de “Rótulos Formas”, data 12 de marzo de 2007,
cun presuposto de execución por contrata de: 6.368,00 euros, ive incluido.
39.- Obra: Instalación dunha canalización soterrada de 105m. de lonxitude, para a
evacuación por bombeo de augas residuais e fecais procedentes dunha vivenda
unifamiliar na Pedra - Recesende, segundo memoria valorada de data 25 de abril de
2007, asinada polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de
execución por contrata de: 1.734,48 euros, ive incluido.
40.- Obra: Construcción da rede de abastecemento de auga en Castañal – Osebe – Calo,
segundo presuposto de data 23 de outubro de 2006, asinado polo arquitecto municipal,
cun presuposto de execución por contrata de: 4.406,16 euros, ive incluído.
41.- Obra: Construcción da rede de abastecemento de auga en Osebe – Calo, segundo
presuposto de data 23 de outubro de 2006, asinado polo arquitecto municipal, cun
presuposto de execución por contrata de: 9.573,69 euros, ive incluído.
11º) PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.- Visto o orzamento presentado por D. José
Veiga Villar, en nome da publicación “El Metropolitano”, para a publicación de dúas

reportaxes a cor, de oito páxina cada unha, durante o ano 2007, con novas, reportaxes e
entrevistas sobre a actualidade municipal e os proxecto de futuro do concello, a Xunta
de Goberno Local acorda a súa aprobación, cun importe de 5.845,00 euros, IVE
incluído.
12º) REDACCIÓN DO PROXECTO PARA A CONSTRUCCIÓN DA ESCOLA
INFANTIL NA RAMALLOSA, NO PROGRAMA PRODER.
Visto o orzamento presentado pola empresa “Estudio de Arquitectura Manuel González
González e Guadalupe Patiño Abuín” para a redacción do proxecto da Escola Infantil
que se pretende construír na Ramallosa, dentro do programa PRODER, a Xunta de
Goberno Local acorda a súa adxudicación a esta empresa no importe de 11.990,00
euros, IVE incluído.

E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as catorce horas e corenta minutos, de todo o que como Secretario
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace. O Alcalde
O Adxunto a Secretaría.

Asdo. Armando U. Blanco Martínez

Asdo. Luis Nieto Lago.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 25 DE MAIO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 13 horas do día 25 de maio de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, , D. Juan B. Aller Suárez, e D. F.
Manuel Parajó Liñares.
Non asiste: D. Manuel Mata Iglesias
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria xeral do Concello.
Asiste: Dª Mónica Lado Varela , Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos e xurídicos, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que legalmente a
compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes
respectivos que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A Dª. ROSA Mª REGUEIRO FERREIRA, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en Espasande, parroquia de Luou, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Santiago Rodríguez Alcalá.
Expediente núm: 76.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no Colexio Oficial de
Arquitectos con data 26.03.2007.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará nomeamento de director de execución material.
-Os propietarios teñen a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos
necesarios para a apertura ou regularización do viario preciso e executar, o seu cargo, a

conexión cos servizos existentes no núcleo, segundo o artigo 29.1 e 172 da Lei 9/2002
modificada pola Lei 15/2004. Presentará documento de compromiso de cesión e
conexión coas infraestructuras xerais cando existan.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro,
en todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas
maiores a colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos
dos técnicos directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai
destinar a construción, a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras,
o número de plantas autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
-O promotor da obra deberá figurar dado de alta no IAE de constructor e promotor do
citado imposto.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2 –NÚCLEO RURAL DE EXPANSIÓN N2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: SANTIAGO RODRÍGUEZ ALCALÁ.
-Arquitecto técnico director: --.
-Edificabilidade: 0,10 m2/m2 (P. Neta).
-Altura máxima: B+BC, 3,00 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 6,17% (P. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 20%. Altura do cumio: 2,78 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 90.882,84 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.817,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 346,97 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.284,63 euros.
1.2. A D. EMILIO DE VICENTE NOGUEIRA, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar illada, en Pedreira, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Santiago Rodríguez Alcalá.
Expediente núm: 77.

Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visado no
Colexio Oficial de Arquitectos con data 26.03.2007.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará nomeamento de director de execución material.
-Os propietarios teñen a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos
necesarios para a apertura ou regularización do viario preciso e executar, o seu cargo, a
conexión cos servizos existentes no núcleo, segundo o artigo 29.1 e 172 da Lei 9/2002
modificada pola Lei 15/2004. Presentará documento de cesión e de compromiso e
conexión coas infraestructuras xerais cando existan.
-Para a realización do peche da parcela deberá solicitar licenza municipal.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro,
en todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas
maiores a colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos
dos técnicos directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai
destinar a construción, a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras,
o número de plantas autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
-O promotor da obra deberá figurar dado de alta no IAE de constructor e promotor do
citado imposto.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2 –NÚCLEO RURAL DE EXPANSIÓN SNR-E
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: SANTIAGO RODRÍGUEZ ALCALÁ.
-Arquitecto técnico director: --.
-Edificabilidade: 0,18 m2/m2 (P. Neta).
-Altura máxima: B+BC, 5,50 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 12 % (P. Neta). Recuamento á aliñación:
>6 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 20%.
Altura do cumio: 3,03 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 100.895,97 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.017,92 €.

-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 197,81 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.335,73 euros.
1.3. A Dª. CARMEN PEÑA FRANQUEIRA, licenza para construción de ampliación
dunha vivenda unifamiliar illada, en Penelas, 2, parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 78.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no Colexio Oficial de
Arquitectos con data 14.09.2006.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2 –NÚCLEO RURAL DE EXPANSIÓN SNR-E
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: ANTONIO SABUCEDO COSTA.
-Arquitecto técnico director: --.
-Presuposto: 16.500,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 330,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 390,00 euros.
1.4. A D. JOSÉ Mª SÁNCHEZ GONZÁLEZ, licenza para construción dunha edificación
auxiliar situada en Ribas, parroquia de Oza, segundo proxecto redactado polo arquitecto
D. Jorge Roura Traseira.
Expediente núm: 79.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visado no
Colexio Oficial de Arquitectos con data 2.01.2007 e 12.02.2007.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará nomeamento de director de execución material.

-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro,
en todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas
maiores a colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos
dos técnicos directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai
destinar a construción, a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras,
o número de plantas autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2 –NÚCLEO RURAL TRADICIONAL SNR-T
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: JORGE ROURA TRASEIRA.
-Arquitecto técnico director: --.
-Edificabilidade: 0,143 m2/m2 (P. Neta).
-Altura máxima: B, 2,75 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 10,59 % (P. Neta). Recuamento á
aliñación: >8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 25 %. Altura do cumio: 3,60 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 20.868,67 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 417,37 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 597,37 euros.
1.5. A Dª. MERCEDES LORES GUILLÍN, licenza para construción dun cerre de 150
metros lineais e un galpón de 25 m2, na finca nº 560-1 de Sebe, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 80.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
Cerre:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros ao eixe da pista pública principal
e a 4 metros a pista secundaria, situando a base do mesmo na mesma cota que a pista
pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.

-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en solo de núcleos rurais e solo rústico con edificación, sendo a banda
opaca de 0,90 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea
metálica e vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais
tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de
fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
Galpón:
-Superficie máxima de 25 m2.
-Retranqueo mínimo 5 m a lindeiros e 8 m o eixe da pista pública.
-Altura máxima 3,50 m.
-A tipoloxía, volume e materiais empregados serán congruentes co entorno rural,
empregando pedra ou outros materiais tradicionais ou propios da zona.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. As construcións deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-A construción cumprirá as condicións xenéricas do artigo 42 e 44 da Lei 9/2002.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 164,21 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 224,21 €.
1.6. A D. RAMÓN SANJUAN ESPIÑEIRA, como administrador de INEINSA S.L., licenza
para construción dun cerre de 373 metros lineais e dúas rampas de acceso de 8 metros
lineais cada unha, nas fincas nº 667 e 669 de A Igrexa, parroquia de Calo.
Expediente núm: 81.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a base do mesmo na
mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en solo rústico permitíndose exclusivamente cerres vexetais ou con
postes e arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación e cunha altura máxima de
1,80 metros.
-As rampas de acceso manterán a mesma cota que o pavimento actual da pista e
instalarase unha tubería de 40 centímetros de diámetro para dar paso as augas da cuneta
situándoa a máxima distancia do eixe do camiño. Instalarase unha arqueta con reixa no
medio de cada rampa.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 235,20 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 295,20 €.
1.7. A D. ANTONIO REY FORNOS, licenza para construción dun cerre de 308,5 metros
lineais na finca nº 350 de Cantoña, parroquia de Luou.
Expediente núm: 82.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixe da pista municipal, situando a base do mesmo na
mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a
banda opaca de 0,90 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de
tea metálica e vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con
materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros
elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados nas cores
tradicionais.
-A rampa de acceso manterá a mesma cota que o pavimento actual da pista e instalarase
unha tubería de 40 centímetros de diámetro para dar paso as augas da cuneta situándoa a
máxima distancia do eixe do camiño.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 191,95 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 251,95 €.
1.8. A Dª. Mª MERCEDES RAICES PASCUAL, licenza para construción dun cerre de 31
metros lineais, con postes, bloque e reixa, na finca nº 537 de Pedra, parroquia de
Recesende.
Expediente núm: 83.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 6 metros do eixe da pista municipal, situando a base do mesmo na
mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a
banda opaca de 0,90 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de
tea metálica e vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con
materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros
elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados nas cores
tradicionais.

-A rampa de acceso manterá a mesma cota que o pavimento actual da pista e instalarase
unha tubería de 40 centímetros de diámetro para dar paso as augas da cuneta situándoa a
máxima distancia do eixe do camiño.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 19,29 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 79,29 €.
1.9. A D. JUAN CARLOS GÓMEZ BODELO, licenza para construción dun cerre de 130
metros lineais na finca nº 1463 de Ameneiro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 84
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a
banda opaca de 0,90 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de
tea metálica e vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con
materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros
elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados nas cores
tradicionais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 80,87 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 140,87 €.
1.10. A D. JESÚS FREIRE FERREIRO, licenza para construción dun cerre de 16 metros
lineais na finca nº 972 de Socastro, parroquia de Calo.
Expediente núm: 85.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 10,5 metros do eixe da pista municipal, situando a base do mesmo
na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais e solo rústico con vivenda, sendo a
banda opaca de 0,90 metros de altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de
tea metálica e vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán executarse con
materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de formigón ou outros
elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados nas cores
tradicionais.

-A rampa de acceso manterá a mesma cota que o pavimento actual da pista e instalarase
unha tubería de 40 centímetros de diámetro para dar paso as augas da cuneta situándoa a
máxima distancia do eixe do camiño.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 9,96 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 69,96 €.
1.11. A D. JOSÉ ESTÉVEZ SUÁREZ, licenza para construción dun cerre de 20 metros
lineais entre lindeiros, na finca nº 298 de Seixos, parroquia de Luou.
Expediente núm: 86.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en solo urbano, e núcleos, sendo a banda opaca de 0,90 metros de
altura máxima e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica e vexetación. A
banda opaca dos cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-O primeiro poste do cerre entre lindes estará a distancia que indique a Excma
Deputación con respecto a estrada provincial e como mínimo a 8 metros o eixe da
estrada, coincidindo coa aliñación aprobada provisionalmente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 12,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,44 €.
1.12. A Dª. MARÍA CRISTINA PORTOS MURADAS, licenza para construción dun cerre
de 298 metros lineais con postes e rede, na finca nº 468-1 do plano de concentración
parcelaria de Cacheiras, situada en Feros.
Expediente núm: 87.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a 5 metros do eixo das pistas municipais, situando a base do mesmo
na mesma cota que a pista actual. A cuneta desprazarase ata o borde do cerre.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en solo rústico que serán exclusivamente de postes, alambre ou
vexetais.

-No caso de construir rampa de acceso manterá a mesma cota que o pavimento actual da
pista e instalarase unha tubería de 40 centímetros de diámetro para dar paso as augas da
cuneta situándoa a máxima distancia do eixe do camiño.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 185,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 245,42 €.
1.13. A Dª. EVA MARÍA MARTÍNEZ GÓMEZ, licenza para colocación de tubos de
acceso de 6 metros lineais na finca sinalada no plano que se xunta coa solicitude, en
Balcaide “Pereiro”, parroquia de Calo.
Expediente núm: 88.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Os tubos terán un diámetro mínimo de 40 centímetros e situaranse no borde da
aliñación oficial que figura nas normas subsidiarias e no Plan Xeral aprobado
provisionalmente o 26 de marzo do 2007 do que se xunta unha copia.
-Pavimentará a zona do acceso situando na mesma cota da pista actual.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 1,51 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 61,51 €.
1.14. A D. LUIS MARQUEZ FERNÁNDEZ, licenza para obras de retellado da vivenda de
140 m2 en Seoane, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 89.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 87,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 147,11 euros.
1.15. A D. EULOGIO SABUCEDO VILLAR, licenza para obras de retellado da vivenda
de 150 m2, subtitución de canalóns na vivenda situada entre Lamas e Monte, parroquia
de Cacheiras.
Expediente núm: 90.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 93,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 153,33 euros.
1.16. A D. JOSÉ LUIS MUÑOZ ARROYO, licenza para obras de retellado da vivenda de
130 m2 e limpeza de canalóns na vivenda situada en Ufa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 91.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 80,87 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 140,87 euros.
1.17. A D. DAVID PEREIRO SANIN, en nome da COMUNIDADE DE PROPIETARIOS U2-B DE OS TILOS, licenza para obras de reparación da cuberta, segundo presuposto e
datos redactados polo técnico D. Manuel Rozados Penelas.
Expediente núm: 92.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Dará cumprimento das condicións dos Estatutos da Comunidade e contará coas
autorizacións correspondentes.
-Dará cumprimento das condicións de seguridade e saúde das obras en base a normativa
vixente.
-Darase cumprimento do artigo 9 e 199 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
-Darase cumprimento do artigo 104 da mencionada Lei. Os efectos de harmonizar coa
paisaxe, no exterior do local a tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Executarase de acordo coa memoria técnica presentada, baixo a direción de técnico en
execución material e control de seguridade de acordo co Real Decreto 1627/97, de 24 de
outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras
de construción e coa disposición adicional cuarta da LOE (Lei 38/1999).
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 356,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 416,00 euros.
1.18. A D. DAVID PEREIRO SANIN, en nome da COMUNIDADE DE PROPIETARIOS U12-C DE OS TILOS, licenza para obras de pintado de fachadas, segundo presuposto e
datos redactados polo técnico D. Manuel Rozados Penelas.
Expediente núm: 93.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Dará cumprimento das condicións dos Estatutos da Comunidade e contará coas
autorizacións correspondentes.
-Dará cumprimento das condicións de seguridade e saúde das obras en base a normativa
vixente.
-Darase cumprimento do artigo 9 e 199 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
-Darase cumprimento do artigo 104 da mencionada Lei. Os efectos de harmonizar coa
paisaxe, no exterior do local a tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-Executarase de acordo coa memoria técnica presentada, baixo a direción de técnico en
execución material e control de seguridade de acordo co Real Decreto 1627/97, de 24 de
outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras
de construción e coa disposición adicional cuarta da LOE (Lei 38/1999).
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 370,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 430,00 euros.
1.19. A D. ARTURO CALVIÑO PÉREZ, licenza para obras de retellado da vivenda de 99
m2 en Mazas, finca nº 2253, parroquia de Calo.
Expediente núm: 94.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Contará coa autorización previa dos organismos da normativa sectorial aplicable.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 61,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 121,60 euros.
1.20. A Dª. ELVIRA IGLESIAS CODESIDO., licenza para obras de retellado da vivenda
de 96 m2, en Mazas, finca nº 2556, parroquia de Calo.
Expediente núm: 95.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,73 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,73 euros.
1.21. A D. CARLOS BLANCO MIRÁS, licenza para obras de construción dun porche
cuberto de 19 m2 en Guldris, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 96.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Retranqueará un mínimo de 3 metros a lindeiros e 8 metros o eixe da pista.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 52,57 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 112,57 euros.
1.22. A D. LUCIANO BLANCO MARTÍNEZ, licenza para obras menores de
acondicionamento da recepción do “Hotel Congrego” para adaptar a Lei 8/1997,
segundo memoria valorada presentada, consistentes en 40 m2 de solo de mármol,
substitución de mostrador de recepción, revestimento de pedra en rampas de acceso,
substitución de porta de entrada principal e revestimento de paredes e teitos, en
Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 97.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma, serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente,
consistentes en 40 m2 de solo de mármol, substitución de mostrador de recepción,
revestimento de pedra en rampas de acceso, substitución de porta de entrada principal e
revestimento de paredes e teitos.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento do artigo 104 da mencionada Lei, de xeito que a tipoloxía das
construcións deberá ser congruente coas características do contorno e os materiais
empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das edificacións e os
cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se vaian levar a cabo.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 279,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 339,40 euros.
1.23. A D. MIGUEL GONZÁLEZ AGUIAR, en representación de RESTAURANTE
ALGUEIRADA S.L., licenza para obras de reparación, conservación e pequena reforma
interior de tabiquería na edificación situada en “Ponte Espiño”, Vilares de Francos,
parroquia de Calo.
Expediente núm: 98.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán interiores e as mínimas de conservación e mantemento do uso
preexistente.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda

clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Contará coa autorización previa dos organismos da normativa sectorial aplicable.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 96,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 156,00 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-MODIFICACIÓN DE SEGREGACIÓN.
1.24. A Dª. DOLORES DEL CARMEN PAZOS VILLAR, licenza para modificar a
segregación da finca nº 1839 do plano de concentración parcelaria de Calo, concedida
pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 19.01.2005, expte nº 61/05, segundo
proxecto modificado redactado polo arquitecto D. Arturo Rodríguez Vilanova, para a
finca situada en Vilares de Francos. Posto que a finca ten dúas clasificacións
urbanísticas distintas nas normas subsidiarias, unha zona está como solo de núcleo rural
tradicional (NT-G2) e o resto como solo non urbanizable (rústico) a correción da
segregación farase para a división da finca pola liña que separa as dúas clasificacións
vixentes no momento da segregación.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A segregación efectuarase de acordo coa modificación presentada.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 euros.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-MODIFICACIÓN DE CONDICIÓNS.
1.25. A Dª. MARÍA TERESA GARCÍA RODRÍGUEZ, modificación de condicións da
licenza concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 26.03.2007, expte
55/07, na zona incluida no SXP-PR7 de Fixó, instalando cerre con postes prefabricados
e malla de alambre, na finca nº 1991 de Calo.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre será exclusivamente de postes e alambre e terá caracter provisional.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-O resto das condicións serán as indicadas na licenza de data 26 de marzo de 2007.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-ANULACIÓN DE LICENZA.
1.26. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., a anulación da licenza concedida pola
Xunta de Goberno Local en sesión de data 23.02.2007, expte 36/07, para canalización
por beirarrúa en Osebe, parroquia de Calo (SDG 218306100039), posto que segundo

solicitude do interesado de data 10.04.2007, con rexistro de entrada nº 2603, do
16.04.2007, non se levarán a cabo ditas obras.
D) LICENZAS URBANÍSTICAS-DENEGACIÓN DE LICENZA.
1.27. A D. JOSÉ SOUTO ABEIJÓN, a denegación da licenza solicitada para obras de
construción dun caseto de 18 m2 para a caldeira da calefación, en Cabovila, segundo
plano de situación que acompaña, parroquia de Calo, posto que a obra non cumpre a
vixente Lei referente a clasificación do solo, estando pendente a aprobación definitiva
do PXOM e o correspondente plan parcial da zona.
E) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.28.1.- Escrito asinado por Dª. PILAR ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en
representación de MAHIA INMOBILIARIA S.L., de data 25.04.2006, con rexistro de
entrada no Concello núm. 4.214, do 26.04.2006 no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 23.05.2007, no que se fai constar
que non se puido entrar no interior das vivendas por estaren habitadas, e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
catro membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª.
PILAR ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de MAHIA INMOBILIARIA
S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a catro

vivendas unifamiliares illadas, situadas en Galanas, parroquia de Calo, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 123/05, de data 18.04.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 360,00 €.
1.28.2.- Escrito asinado por D. JOSÉ MIGUEL CIBES SOTO, de data 18.12.2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 10.299 no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 7.05.2007, condicionado á
colocación dun extintor en cada un dos garaxes individuais de eficacia 21A-113B, e
demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen,
acorda conceder a D. JOSÉ MIGUEL CIBES SOTO, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar illada, situada en
Feros, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza municipal
núm. 90/02, de data 26.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
1.28.3.- Escrito asinado por D. JOSÉ MARÍA FARIÑA PÉREZ, de data 22.03.2007, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1.809 no que solicita licenza de primeira
ocupación.

Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 7.05.2007, condicionado á
colocación dun extintor en cada un dos garaxes individuais de eficacia 21A-113B, e
cambiar a porta de acceso do garaxe a vivenda por unha porta EI2-45 C5, e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
catro membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen, acorda conceder a D.
JOSÉ MARÍA FARIÑA PÉREZ, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a
edificación destinada a vivenda unifamiliar illada, situada en Rúa de Francos, parroquia
de Calo, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 219/03, de data
24.11.2003.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
1.28.4.- Escrito asinado por D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROVIFAS
S.L., de data 19.07.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 6.095 no que solicita
licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 23.05.2007, condicionado á
colocación dun extintor en cada un dos garaxes individuais de eficacia 21A-113B, e
demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen,
acorda conceder a D. JESÚS SUÁREZ SUÁREZ, en representación de PROVIFAS S.L., a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda
unifamiliar illada, situada en Vilar de Calo, parroquia de Calo, segundo obras
executadas en base á licenza municipal núm. 56/02, de data 18.02.2002.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
1.28.5.- Escrito asinado por D. JOSÉ A. SAEZ LÓPEZ, de data 23.09.2003, con rexistro
de entrada no Concello núm. 2.386 no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 15.05.2007, condicionado á
colocación dun extintor no garaxe individual de eficacia 21A-113B e a presentación do
xustificante de ter solicitada a alta no IBI, e demais documentos obrantes no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ A. SAEZ LÓPEZ, a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar illada,
situada na estrada da Pedreira, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 112/01, de data 3.07.2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 48,08 €.
1.28.6.- Escrito asinado por D. FRANCISCO ALBERTO VIEJO GÓMEZ, de data
23.09.2003, con rexistro de entrada no Concello núm. 2.387 no que solicita licenza de
primeira ocupación.

Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 15.05.2007, condicionado á
colocación dun extintor no garaxe individual de eficacia 21A-113B e a presentación do
xustificante de ter solicitada a alta no IBI, e demais documentos obrantes no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que
legalmente a compoñen, acorda conceder a D. FRANCISCO ALBERTO VIEJO GÓMEZ, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda
unifamiliar illada, situada en Sebe, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en
base á licenza municipal núm. 105/01, de data 27.06.2001.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 48,08 €.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1.- Escrito de D. JULIO GARCÍA MARTÍNEZ, en calidade de administrador da
empresa ESPACIO DE CASA JULIO GARCÍA MARTÍNEZ S.L., CIF/NIF: 45.955.784-J,
de data 22.11.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 9731, do 23.11.2006,
solicitando licenza de apertura para o establecemento dun local de DESEÑO E VENDA
DE MOBLES DE COCIÑA, en Cacheiras, Edificio Dolmen, portal 8, local 15, baixo
esquerda.
Vistos a certificación técnica de solidez e seguridade, asinada polo técnico D. Rogelio
Canedo Lamela de data 15.11.2006, e o informe favorable da Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade de data 9.01.2007, e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes
dos cinco que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a licenza que se solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
105,75 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.
2.2.- Escrito de Dª. OLGA MARTÍNEZ SUÁREZ, en representación de OLGA NOVIAS
S.L., CIF/NIF: B-70.072.921, de data 29.11.2006, con rexistro de entrada no Concello
núm. 9869, solicitando licenza de apertura para o establecemento dunha TENDA DE
ROUPA, en Cacheiras, Edificio Dolmen, portal 7, local 14, baixo.
Vistos a certificación técnica de solidez e seguridade, asinada polo técnico D. Luis
Villar Folla-Cisneros de data 20.11.2006, e o informe favorable da Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade de data 9.01.2007, e demais documentación
obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros
presentes dos cinco que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a licenza que se solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
77,76 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.

2.3.- Escrito de D. JOHN STUART MOORE EDE, como administrador único de ASISTEC
TI, S.L.U., CIF/NIF: B-36.468.809, de data 9.03.2007, con rexistro de entrada no
Concello núm. 1441, solicitando licenza de apertura para o establecemento dun
COMERCIO DE VENDA O POR MENOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS E SOFTWARE,
ETC, no Centro Comercial Os Tilos, local 11.

Vistos a certificación técnica de solidez e seguridade, asinada polo técnico D. Lotario
Valles Castelaín, de data 28.02.2007, e o informe favorable da Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade de data 30.04.2007, e demais documentación obrante no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes
dos cinco que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a licenza que se solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
26,92 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.
2.4.- Escrito de D. JAVIER SÁNCHEZ CONTIÑA, en nome de FRUTAS TABOADA S.L.,
de data 22.10.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 9047, do 24.10.2006,
solicitando licenza de apertura para o establecemento dunha FRUTERÍA, en Montouto
(AC-841 PK 2+400 marxe dereito).
Vistos a certificación técnica de solidez e seguridade, asinada polo técnico D. César
Méndez Lorenzo, de data setembro 2006, e o informe favorable da Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade de data 10.05.2007, e demais documentación
obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros
presentes dos cinco que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a licenza que se solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
32,97 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.
2.5.- Escrito de D. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ VÁZQUEZ, CIF/NIF: 33.225.840-V
(expte. 18/06), de data 5.09.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 7371,
solicitando licenza para o establecemento dun local destinado a decoración e venda de
pintura.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos os informes do arquitecto técnico municipal do 23.04.2007 e da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 25.01.2007, segundo os requisitos
esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de
30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun local destinado a decoración e venda de pintura, a emprazar en
Cacheiras, Edificio Dolmen, portal 9, local 17.

2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
2.6.- Escrito de Dª. Mª JOSÉ PAZ REY, CIF/NIF: 76.865.390-B (expte. 1/07), de data
25.01.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 514, solicitando licenza para o
establecemento dun supermercado.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos os informes do arquitecto técnico municipal do 10.05.2007 e da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 3.05.2007, segundo os requisitos
esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de
30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun local destinado a supermercado, a emprazar en Raris, parroquia de
Raris.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
2.7.- Escrito de D. ROBERTO CONDE SALGADO, CIF/NIF: 44.828.347-J (expte. 2/07),
de data 30.01.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 602, solicitando licenza
para o establecemento dunha cafetería.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos os informes do arquitecto técnico municipal do 29.03.2007 e da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 16.04.2007, segundo os requisitos
esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de
30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun local destinado a cafetería, a emprazar en Pontevea, Edificio Ponte
Pequena, parroquia de Reis.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
2.8.- Escrito de Dª. EVA GARCÍA LEBORÁN, CIF/NIF: 33.297.893-B (expte. 4/07), de
data 30.11.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 9919, do 1.12.2006,
solicitando licenza para o establecemento dunha taberna vasca.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos os informes do arquitecto municipal do 6.05.2007 e da Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade do 3.05.2007, segundo os requisitos esixidos polo
Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de
novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun local destinado a taberna vasca, a emprazar en Cacheiras,
Urbanización As Palomas, portal 5, baixo C.

2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
2.9.- Dada conta do escrito asinado por Dª. ROSA ANA CAMAÑO GALLARDO, CIF/NIF:
78.792.225-K, de data 16.04.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.030, do
27.04.2007, no que solicita o cambio de titularidade do establecemento dedicado a
CAFÉ BAR (EL PORCHE), situado en Paredes, parroquia de Lucí, que figura a nome de
D. Juan Manuel Lavandeira Vieites, segundo licenza de cambio de titularidade nº 5/01,
concedida pola Comisión de Goberno en data 25.04.2001, pasando o seu nome; vistos
os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
catro membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
2.10.- Dada conta do escrito asinado por Dª. MARÍA ISABEL CASAL MARTÍNEZ,
CIF/NIF: 78.788.053-N, de data 27.04.2007, con rexistro de entrada no Concello núm.
3.261, do 7.05.2007, no que solicita o cambio de titularidade do establecemento
dedicado a CAFÉ BAR (EL TREBOL), situado en A Florida, parroquia de Raris, que
figura a nome de D. Juan Rafael Rial Souto, segundo licenza de cambio de titularidade
nº 6/06, concedida pola Xunta de Goberno Local en data 20.07.2006, pasando o seu
nome; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
2.11.- Dada conta do escrito asinado por Dª. LUCIA SIEIRA LAIÑO, CIF/NIF:
76.467.342-R, con rexistro de entrada no Concello núm. 3.638, de data 21.05.2007, no
que solicita o cambio de titularidade do establecemento dedicado a TABERNA, situado
en A Florida, parroquia de Raris, que figura a nome de D. José Carro Vaamonde,
segundo licenza de cambio de titularidade nº 1/06, concedida pola Xunta de Goberno
Local en data 7.02.2006, pasando o seu nome; vistos os documentos obrantes no
expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes
dos cinco que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
3º) ESCRITOS DE PETICIÓN
3.1. DEVOLUCIÓN DE FIANZA.- .Dada conta do escrito da empresa “Vivendas Teo,
S.L.”, de data 07.05.2007, con rexistro de entrada número 3.313, de 08.05.2007, no que
solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo importe de 20.438,16

Euros, para garantir as obras de urbanización correspondentes a edificio de 17 vivendas
en Montouto – Cacheiras (licenza municipal 67/03), e vistos o informe favorable do
arquitecto municipal, de data 09.05.2007 e o informe favorable de Intervención de
14.05.2007, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes
dos cinco que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituída por importe de 20.438,16 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
3.2. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe
favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. Ángel Puente Pazos, D.N.I.
33.262.599E, para o pago de alimentos, por un prazo máximo de seis meses,
establecéndose un límite de 75 euros mensuais.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

3.3. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe
favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª. Hortensia Peón Parajó, D.N.I.
33.231.665T, para o pago da factura polo servizo dos bombeiros ( por un importe de
304,90 euros), por achicamento de auga que entrou na vivenda debido á falla de limpeza
da cuneta, e para a compra dunha lavadora (por un importe de 350,00 euros).
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

3.4. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe
favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª. Eladia Garabal Míguez, D.N.I.
44.815.506G, para o pago de actividades escolares das súas tres fillas no CEIP A
Ramallosa, por un importe total de 46 euros ( 8 euros da filla maior e 19 euros de cada
unha das fillas pequenas).
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

3.5. SOLICTUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe
favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a Dª. Margarita Segade Barral, D.N.I.
33.268.114V, para o pago de actividades escolares da súa filla pequena no CEIP A
Ramallosa, por un importe total de 8 euros .
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

3.6. SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL.- Visto o informe
favorable emitido polo Departamento de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder unha axuda de emerxencia social a D. Jesús Recouso Piñeiro, D.N.I.
33.276.983P, para o pago de actividades escolares de dous dos seus fillos no CEIP A
Ramallosa, por un importe total de 27 euros .
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.

3º) Notificar este acordo á interesada para o seu coñecemento e efectos.

3.7. SOLICITUDE DE AXUDA A DOMICILIO.- Visto o informe favorable emitido
polo Departamento de Servizos Sociais e demais documentación obrante no expediente,
a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Concederlle a axuda no fogar a D. Ramón Lorenzo Ares, D.N.I. 33.163.111D, por
dúas horas diarias, debendo aportar o solicitante a cantidade de 15,62 euros/mes para o
citado fin.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Servizos Sociais para a súa
dirección e inspección e para a xestión do mesmo.
3º) Notificar este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

3.8.

SOLICITUDE

DE

TARXETA

DE

ESTACIONAMENTO

PARA

MINUSVÁLIDOS.- Visto o informe favorable emitido polo Departamento de Servizos
Sociais e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder a tarxeta de estacionamento para minusválidos a D. José María Pérez
Pereira, DNI. 33.039.993, posto que segundo o certificado do grao de minusvalidez do
15/09/2006 da Delegación Provincial de Igualdade e do Benestar, o interesado presenta
dificultades graves de mobilidade que lle impiden a utilización do transporte colectivo.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente ó Departamento de
Servizos Sociais.

4º) APROBACION DE PRESUPOSTOS.
Vistos os presupostos que se atopan sobre a mesa, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos catro membros presentes dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aprobar os seguintes presupostos:
1.- Obra: Cambio de situación de 7 xogos biosaudables para maiores nos Tilos, segundo
presuposto de data 24 de maio de 2007, asinado polo técnico municipal L. Javier Castro
Martínez, cun presuposto de execución por contrata de: 1.159,54 euros, ive incluido.

2.- Obra: Ampliación da rede de saneamento de augas residuais e abastecemento de
auga potable en Balcaide - Calo, segundo presuposto de data 24 de maio de 2007,
asinada polo técnico municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución
por contrata de: 9.467,22 euros, ive incluido.
3.- Obra: Instalación completa dunha estación de bombeo de augas residuais en
Balcaide - Calo, segundo presuposto de data 24 de maio de 2007, asinada polo técnico
municipal L. Javier Castro Martínez, cun presuposto de execución por contrata de:
22.763,09 euros, ive incluido.
5º) ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DA PISCINA CLIMATIZADA.
Vista a proposta da mesa de contratación da obra da piscina climatizada de Teo, da data
24.05.2007, pola que se propón a adxudicación do concurso da obra da piscina
climatizada de Teo á empresa “SUSO FERNANDEZ, S.L.”, a Xunta de Goberno Local,
por unanimidade dos dos catro membros presentes dos cinco membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Adxudicar a obra da piscina climatizada de Teo á empresa “SUSO FERNANDEZ,
S.L.”. polo importe de 1.800.000 €
2º) Notificar este acordo ó adxudicatario, para que, de acordo co prego de cláusulas que
rixen o procedemento, proceda, no prazo de quince días naturais desde a data de
notificación, e como requisito previo e necesario á formalización do contrato, a
constituir na Caixa da Corporación a garantía definitiva polo importe sinalado no
epígrafe 9 do cadro de características do contrato (4% do prezo da adxudicación). Dita
garantía deberá ser constituída en calquera das maneiras a que se refire o artigo 36 do
TRLCAP en relación cos artigos 55 e SS. do RGLCAP.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as catorce horas e dez minutos, de todo o que como Secretaria
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace. O Alcalde
A Secretaria Xeral,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez

Asdo. Cristina Castro Fuentes

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 13 DE XUÑO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 11 horas do día 13 de xuño de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares,D. Juan B. Aller Suárez, e D. F.
Manuel Parajó Liñares.
Non asiste: D. Manuel Mata Iglesias
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria xeral do Concello.
Asiste: Dª Mónica Lado Varela , Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta polo Sr. Concelleiro Delegado de Urbanismo dos expedientes que se atopan
pendentes de resolución, e vistos os informes técnicos e xurídicos, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que legalmente a
compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Pagarán os
interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos expedientes
respectivos que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A D. ENRIQUE FERRO PISOS, licenza para construción dunha vivenda unifamiliar
en Campos, parroquia de Teo, segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª. Mercedes
Rosón Varela.
Expediente núm: 99.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado no Colexio Oficial de
Arquitectos con data 28.02.2007.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará nomeamento de director de execución material.
-Solicitará licenza para o cerre, no caso de querer cerrar a parcela.

-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro,
en todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas
maiores a colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos
dos técnicos directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai
destinar a construción, a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras,
o número de plantas autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
-O promotor da obra deberá figurar dado de alta no IAE de constructor e promotor do
citado imposto.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2 –NÚCLEO RURAL DE EXPANSIÓN N2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: MERCEDES ROSÓN VARELA.
-Arquitecto técnico director: --.
-Edificabilidade: 0,25 m2/m2 (P. Neta).
-Altura máxima: B+1, 5,80 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 15,39% (P. Neta). Recuamento á
aliñación: 10 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de
cuberta: 30%. Altura do cumio: 3,52 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 108.000 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 2.160,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 207,27 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.487,27 euros.
1.2. A Dª. PILAR ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de MAHIA
INMOBILIARIA S.L., licenza para modificado III de básico e execución dun edificio con
planta sótano, baixa, primeira, segunda e baixo cuberta, para locais comerciais e bloque
de 70 apartamentos turísticos, na parcela A.C.1 do SAUR-2, As Galanas, parroquia
Calo, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Francisco J. Amenedo Ansede.
Expediente núm: 100.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visado no
Colexio Oficial de Arquitectos con data 10.10.2005 e 29.12.2005.
- Antes do inicio das obras, presentará nomeamento de coordinador de seguridade e
saúde.
-Antes do inicio das obras, presentará nomeamento de director de execución material.
-As portas de entrada aos apartamentos deberán ser RF-30 tal e como se especifica na
documentación gráfica e non como figura no presuposto.
-A separación entre a cociña e o espazo de almacenamento deberá ser unha separación
permanente de maneira que ambos recintos sexan recintos independentes na vida util da
edificación.
-Deberá cumprir coa normativa sectorial, Orde de 17.01.1967 pola que se aproba a
ordenación dos apartamentos, bungalows e outros aloxamentos similares de carácter
turístico.
-A edificación será destinada a 70 apartamentos turísticos, non podendo realizarse
segregación da propiedade en división horizontal dando lugar a apartamentos
independentes por estar agotada a densidade de vivendas do plan parcial.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro,
en todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas
maiores a colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos
dos técnicos directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai
destinar a construción, a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras,
o número de plantas autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
1.3. A D. ANTONIO ZACARIAS LÓPEZ MARTÍNEZ, licenza para obras de substitución
do material da cuberta na casa rectoral da Igrexa, parroquia de Luou.
Expediente núm: 101.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Dará cumprimento das condicións técnicas que figuran no proxecto presentado e das
indicadas na autorización da Consellería de Cultura e Deporte - Direción Xeral de
Patrimonio Cultural- Exp. 2007/031, con resolución favorable de data 23 de marzo de
2007.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda

clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 691,30 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 751,30 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
1.4.1.- Escrito asinado por Dª. PILAR ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en
representación de MAHIA INMOBILIARIA S.L., de data 27.11.2006, con rexistro de
entrada no Concello núm. 9.829, do 28.11.2006 no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 31.05.2007, e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros
presentes dos cinco que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. PILAR
ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de MAHIA INMOBILIARIA S.L., a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a edificio de 28
vivendas e 4 estudios profesionais, situado na parcela AR-9 (Bloque 8) do Plan Parcial
SAUR-2, en As Galanas, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 266/05, de data 1.09.2005.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Deberá presentar certificado final de obra da instalación de infraestructura común de
telecomunicacións asinada polo técnico competente.
-Os catro estudios profesionais deberán ser usados con tal fin, non podendo ser
destinados a vivenda.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 580,00 €.
1.4.2.- Escrito asinado por Dª. PILAR ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en
representación de MAHIA INMOBILIARIA S.L., de data 3.05.2007, con rexistro de
entrada no Concello núm. 3.201, do 4.05.2007 no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 31.05.2007, e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros
presentes dos cinco que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. PILAR
ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de MAHIA INMOBILIARIA S.L., a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a edificio de 26
vivendas e 6 estudios profesionais, situado na parcela AR-2 (Bloque 9) do Plan Parcial

SAUR-2, en As Galanas, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á licenza
municipal núm. 336/05, de data 14.11.2005.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Deberá presentar certificado final de obra da instalación de infraestructura común de
telecomunicacións asinada polo técnico competente.
-Os seis estudios profesionais deberán ser usados con tal fin, non podendo ser
destinados a vivenda.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 660,00 €.
1.4.3.- Escrito asinado por D. RAMÓN SOUTO CANEDA, en representación de UNEDA
S.L., de data 27.02.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 1.184, no que
solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 31.05.2007, e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros
presentes dos cinco que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. RAMÓN SOUTO
CANEDA, en representación de UNEDA S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN,
para a edificación destinada a edificio de 43 vivendas (Bloques 1-2), en Montouto,
parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
141/02, de data 17.04.2002.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Deberá correxir o erro existente no final de obra de infraestructura de
telecomunicacións, xa que son 43 vivendas e non 44 sendo as vivendas da planta baixa
do bloque 2, duas en lugar de tres.
-Colocará detectores iónicos no pasillo de distribución dos trasteiros.
-Colocará extintores no pasillo de distribución dos trasteiros de eficacia 21A-113B.
-Colocará iluminación de emerxencia no pasillo de distribución dos trasteiros.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 1.000,00 €.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
2.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. PILAR ENCARNACIÓN BRANCO
ILLODO, en representación de MAHIA INMOBILIARIA S.L., CIF/NIF: B-15.525.983
(expte. 8/06), para licenza de apertura/instalación de locais comerciais e bloque de 70
apartamentos turísticos, na parcela AC.1 do Plan Parcial SAUR-2, en As Galanas,
parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
26.03.2007, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos catro membros presentes dos cinco que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder a Dª. PILAR ENCARNACIÓN BRANCO ILLODO, en representación de
MAHIA INMOBILIARIA S.L., a licenza provisional para o establecemento de locais
comerciais e bloque de 70 apartamentos turísticos, condicionada a súa instalación ó
cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 26.03.2007 (expediente
núm. MA962A 2007/000247-1):
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
-.No garaxe: En caso de utilizarse auga nos labores de limpeza do recinto, deberase
instalar unha arqueta separadora de graxas na condución de evacuación dos sumidoiros
e limpala periodicamente, entragando a materia extraída dela a un xestor de residuos
perigosos autorizado.
-.No caso de que nos futuros comercios que se instalen se poidan xerar fumes ou gases,
o edificio deberá contar con shunts independentes con condutos de evacuación que
deberán superar a cumbreira do edificio.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
-.Deberá solicitar autorización de productor de residuos de construción e demolición
segundo o establecido no Decreto 174/2005, de 9 de xuño, polo que se regula o réxime
xurídico da producción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Productores e
Xestores de Residuos de Galicia (DOG nº 124, 29/06/05), e entregar tódolos residuos
producidos a xestor autorizado.
Outros requisitos:
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as once horas e trinta e cinco minutos, de todo o que como
Secretaria certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206
do R.O.F., debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de
abril.
Vº e Prace. O Alcalde
A Secretaria Xeral,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez

Asdo. Cristina Castro Fuentes

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 13 DE XUÑO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 12 horas do día 13 de xuño de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Armando U. Blanco Martínez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Armando U. Blanco Martínez.
Concelleiros: D. Antonio Castroagudín Valladares, D. Juan B. Aller Suárez, e D. F.
Manuel Parajó Liñares.
Non asiste: D. Manuel Mata Iglesias
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Asiste: Dª Mónica I. Lado Varela, Interventora do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DAS ACTAS DAS
SESIÓNS DE 26.03.07, 25.04.07, 25.05.07 E 13.06.07.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos cinco
que legalmente a compoñen acorda aprobalos sen ningunha rectificación, e que se
rexistren no libro correspondente.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as doce horas e dous minutos, de todo o que como Secretaria
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace. O Alcalde
A Secretaria Xeral,

Asdo. Armando U. Blanco Martínez

Asdo. Cristina Castro Fuentes

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 23 DE XULLO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 23 de xuño de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael Carlos Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, D. Andrés
Fernández Martínez, Dª Carme Hermida Gulías e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretario: D. Luís Nieto Lago, Adxunto a Secretaría do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) DACIÓN DE CONTAS DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
Dáse coñecemento das resolucións dictadas pola Alcaldía, en uso das súas atribucións,
dende o día 18 de xuño de 2007.
2º) ESCRITOS DE PETICIÓN.
2.1) Concello de Santander: Vista a solicitude co Concello de Santander para que se
facilite a actuación dalgunha banda de música municipal nos actos do día de Galicia,a
Xunta de Goberno Local acorda financiar o desprazamento da Banda de Música de
Calo, cun importe de 1.000,00 euros aproximadamente.
2.2) Eventos deportivos: Vista proposta de sinatura de convenios para a realización de
determinadas actividades deportivas a organizar por unha empresa privada, a Xunta de
Goberno Local, considerando que non se adecúa nin técnica nin economicamente aos
intereses municipais, acorda, por unanimidade, facultar á Concelleira de Cultura, Dª
Carme Hermida Gulías, para levar a cabo os estudos e negociacións precisas para
organizar as devanditas actividades deportivas.
3º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas.
As licenzas outórganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados
polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
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3.1. A Dª. BELÉN PARDO PONTE, licenza para obras menores consistentes na
redistribución interior da vivenda, sendo as dependencias resultantes un garaxe, espacio
polivamente e un espacio para despacho, en Fornelos, parcela 210-1, parroquia de Raris.
Expediente núm: 102.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo coa licenza solicitada, sendo únicamente obras de reforma
interior da vivenda, non poderá, en ningún caso, aumentar o volume construído
existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 236,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 296,80 euros.
3.2. A D. LUIS CASTRO TORRES, licenza para obras de acondicionamento dun local
comercial, no Edificio nº 50-B, situado en Cacheiras, segundo proxecto redactado polo
técnico Manuel López García, visado polo colexio profesional en data 5.05.2006.
Expediente núm: 103.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo co proxecto presentado.
-Presentará nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible de data 19.04.2007, expediente núm. MA962A
2007/000122-1.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 247,95 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 307,95 €.
3.3. A D. FLORENTINO ORTIGUEIRA GALLEGO, licenza para obras de retellado da
vivenda de 110 m2 con tella do pais, no lugar de Outeiro, parroquia de Reis, segundo
plano que xunta coa solicitude.
Expediente núm: 104.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
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fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento das condicións do artigo 103 do PXOM, sobre estética e
integración ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 68,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,44 euros.
3.4. A Dª. HORTENSIA CASAL PASCUAL, licenza para obras de retellado do cuberto de
40 m2, no lugar de Pedra, parroquia de Recesende, segundo plano que xunta coa
solicitude.
Expediente núm: 105.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento das condicións do artigo 103 do PXOM, sobre estética e
integración ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 24,89 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 84,89 euros.
3.5. A D. JOSÉ SOMOZA EIRIN, licenza para obras de retellado, arranxo de canalóns e
baixantes, e intalar un andamio e contenedor na vía pública, para a vivenda situada en
Parque Montouto, nº 15, na rúa Emilia Pardo Bazán.
Expediente núm: 106.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
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clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 197,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 257,00 euros.
3.6. A D. ANTONIO CORRAL SOUSA, licenza para obras de restauración de un tramo de
muro de 7 ml para evitar o derrube en A Pedreira, parroquia de Calo, segundo plano que
xunta coa solicitude.
Expediente núm: 107.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente, e solo
afectarán a zona danada, garantindo coas obras a seguridade e estabilidade absoluta das
mesmas.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 48,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 108,00 euros.
3.7. A D. MANUEL GARCÍA FIGUEROA, licenza para construción dun cerre de 500
metros lineais con postes e alambre, na finca situada en Vilariño, parroquia de Vilariño,
segundo plano de situación que xunta coa solicitude.
Expediente núm: 108.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 6 metros o eixe das pistas públicas.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
o 26.03.2007 para cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais, sendo a banda opaca de
0,90 metros de altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,20 metros no
punto máis alto; poderán acadar os l,80 metros a base de tea metálica e vexetación.
Permitirase a construción do cerramento da parcela e a urbanización da fronte da
mesma, con independencia da licenza de edificación. A banda opaca dos cerramentos
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deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de
formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais. En ningún caso se permitirá o remate de valos con
elementos que poidan causar lesións a persoas ou animais.
Contará coa autorización previa dos organismos da normativa sectorial aplicable.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 311,10 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 371,10 €.
3.8. A Dª. JOSEFA VIRTUDES NEIRA FURELOS, licenza para construción dun cerre de
30 metros lineais con postes e alambre, na finca nº 26 situada en A Pedra, parroquia de
Recesende, segundo plano de situación que xunta coa solicitude.
Expediente núm: 109.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
o 26.03.2007 para cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais, sendo a banda opaca de
0,90 metros de altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,20 metros no
punto máis alto; poderán acadar os l,80 metros a base de tea metálica e vexetación.
Permitirase a construción do cerramento da parcela e a urbanización da fronte da
mesma, con independencia da licenza de edificación. A banda opaca dos cerramentos
deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de
formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais. En ningún caso se permitirá o remate de valos con
elementos que poidan causar lesións a persoas ou animais.
Contará coa autorización previa dos organismos da normativa sectorial aplicable.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 18,67 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 78,67 €.
3.9. A D. JUAN CARLOS AMADO NEIRA, licenza para construción dun cerre de 73
metros lineais con bloques, postes e maia, na finca situada en O Coto, parroquia de
Bamonde, segundo plano de situación que xunta coa solicitude.
Expediente núm: 110.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 6 metros o eixe das pistas públicas,
situando a base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
o 26.03.2007 para cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais, sendo a banda opaca de
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0,90 metros de altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,20 metros no
punto máis alto; poderán acadar os l,80 metros a base de tea metálica e vexetación.
Permitirase a construción do cerramento da parcela e a urbanización da fronte da
mesma, con independencia da licenza de edificación. A banda opaca dos cerramentos
deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de
formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais. En ningún caso se permitirá o remate de valos con
elementos que poidan causar lesións a persoas ou animais.
Contará coa autorización previa dos organismos da normativa sectorial aplicable.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 45,42 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 105,42 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-AUTORIZACIÓN PARA A CONCESIÓN DE
LICENZA.
3.10- Vista a solicitude presentada por D. MANUEL GARCÍA FIGUEROA, con CIF/NIF:
44.811.460-P, de data 8.05.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 3316; e
demais documentos obrantes no expediente, para instalación dun invernadoiro para o
cultivo alternativo de distintas especies hortícolas e un pequeno galpón para gardar
utensilios de labranza e outros, na finca situada na paraxe denominado “A Cantaleta”,
parroquia de Vilariño, tramitada ó abeiro do art. 41 da Lei 9/2002, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda informar
favorablemente a autorización para a concesión da licenza solicitada, ós efectos da súa
remisión á C.P.T.O.P. e T.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
3.11.1.- Escrito asinado por D. JOSÉ MOSQUERA BREY, de data 28.08.2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 551, do 26.01.2007 no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 5.06.2007, e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ MOSQUERA BREY MOSBREY S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a
vivenda unifamiliar illada, situada en A Póboa, parcela 1, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 28/05, de data 17.01.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
3.11.2.- Escrito asinado por D. JOSÉ MOSQUERA BREY, de data 28.08.2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 552, do 26.01.2007 no que solicita licenza de
primeira ocupación.
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Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 5.06.2007, e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ MOSQUERA BREY MOSBREY S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a
vivenda unifamiliar illada, situada en A Póboa, parcela 2, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 29/05, de data 17.01.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
3.11.3.- Escrito asinado por D. JOSÉ MOSQUERA BREY, de data 28.08.2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 553, do 26.01.2007 no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 5.06.2007, e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ MOSQUERA BREY MOSBREY S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a
vivenda unifamiliar illada, situada en A Póboa, parcela 3, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 30/05, de data 17.01.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
3.11.4.- Escrito asinado por D. JOSÉ MOSQUERA BREY, de data 28.08.2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 554, do 26.01.2007 no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 5.06.2007, e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ MOSQUERA BREY MOSBREY S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a
vivenda unifamiliar illada, situada en A Póboa, parcela 4, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 31/05, de data 17.01.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
3.11.5.- Escrito asinado por D. FERNANDO GROBAS GALLEGO e Dª. PATRICIA
CAJARAVILLE ORTIGUEIRA, de data 13.04.2007, con rexistro de entrada no Concello
núm. 2475, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 9.07.2007, e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. FERNANDO GROBAS
GALLEGO e Dª. PATRICIA CAJARAVILLE ORTIGUEIRA, a LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar illada, situada en A
Igrexa, parroquia de Reis, segundo obras executadas en base á licenza municipal núm.
229/05, de data 13.07.2005.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Colocará un extintor no garaxe de eficacia 21A-113B.
-Colocará unha porta EI 30 entre o garaxe e a vivenda.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN. CORRECIÓN DE
ERRO.
3.11.6. Visto que na licenza urbanística de primeira ocupación concedida pola Xunta de
Goberno Local en sesión de data 25.06.2007, expte. 9/07, a D. JOSÉ A. SAEZ LÓPEZ
existe un erro en canto ao emprazamento da vivenda, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Rectifica-lo erro, modificando o acordo da Xunta de Goberno Local do 25.06.2007
no senso seguinte: onde di situada na estrada da Pedreira, parroquia de Calo, debe dicir
situada no lugar de Pedra, parroquia de Recesende.
2º) Ordenar a devolución do expediente ao Departamento de Urbanismo para a xestión
do mesmo.
4º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
4.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ Mª SEOANE GIL, con CIF/NIF:
33.160.288-S (expte. 28/01), para licenza de apertura dun local destinado a perruquería,
en Cacheiras, urbanización Os Carballos, bloque 1, local 4, e dada conta do informe
favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 24.04.2007
e da acta de comprobación de data 7.06.2007 redactada polo arquitecto técnico
municipal e polo representante da empresa D. José Mª Seoane Gil para o inicio da
actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ Mª SEOANE GIL, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a perruquería.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. VERÓNICA LÓPEZ RODRÍGUEZ, con
CIF/NIF: 44.830.340-M (expte. 14/06), para licenza de apertura dun local destinado a
academia de ensino, en Ramallosa, Urbanización Teo 2000, e dada conta do informe
favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 24.04.2007
e da acta de comprobación de data 11.06.2007 redactada polo arquitecto técnico
municipal e pola representante da empresa Dª. Verónica López Rodríguez para o inicio
da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. VERÓNICA LÓPEZ RODRÍGUEZ, a licenza definitiva para apertura
dun local destinado a academia de ensino.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
108,49 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Intervención e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

8

LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
4.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. LUIS CASTRO TORRES, CIF/NIF: B33.206.076-X (expte. 13/06), para licenza de apertura/instalación de un local de
bricolaxe e pintura, en Cacheiras, Edificio nº 50-B, e dada conta do dictame ambiental
emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 19.04.2007, calificando dita actividade como molesta; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. LUIS CASTRO TORRES, a licenza provisional para o establecemento
de un local de bricolaxe e pintura, condicionada a súa instalación ó cumprimento dos
seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 19.04.2007 (expediente núm. MA962A
2007/000122-1):
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
Outros requisitos:
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
LICENZAS DE APERTURA-CAMBIO DE TITULARIDADE.
4.4.- Dada conta do escrito asinado por Dª. ROSA MARÍA FREIRIA GARCÍA, en nome e
representación da sociedade PARRILLADA PULPERÍA A PEDRA, S.C., CIF/NIF: G70.009.097, con rexistro de entrada no Concello núm. 4491, de data 22.06.2007, no que
solicita o cambio de titularidade do establecemento dedicado a café bar de categoría
especial, situado en A Ramallosa, nº 5, parroquia de Lucí, que figura o seu nome,
segundo licenza de cambio de titularidade nº 10/05, concedida pola Xunta de Goberno
Local en data 4.10.2005, pasando a nome de D. ALFONSO BOULLÓN SUÁREZ; vistos
os documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros presentes que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
4.5.- Dada conta do escrito asinado por Dª. ROSA MARÍA FREIRIA GARCÍA, en nome e
representación da sociedade PARRILLADA PULPERÍA A PEDRA, S.C., CIF/NIF: G-
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70.009.097, con rexistro de entrada no Concello núm. 4490, de data 22.06.2007, no que
solicita o cambio de titularidade do establecemento dedicado a restaurante, situado en A
Ramallosa, nº 5, parroquia de Lucí, que figura o seu nome, segundo licenza de cambio
de titularidade nº 11/05, concedida pola Xunta de Goberno Local en data 4.10.2005,
pasando a nome de D. ALFONSO BOULLÓN SUÁREZ; vistos os documentos obrantes
no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes
que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
5) ADXUDICACIÓN, SEGUNDO PROPOSTA ELEVADA POLA MESA DE
CONTRATACIÓN, DO CONCURSO CELEBRADO PARA O MANTEMENTO
DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DO CONCELLO DE TEO.
A continuación dáse lectura á acta da sesión do 28.06.007 da Mesa de contratación do
concurso celebrado para o mantemento de instalacións eléctricas do Concello de Teo,
que se transcribe literalmente:
“Sendo as 12:45 horas do xoves día 28.06.2007, reúnense os membros da Mesa de
Contratación do concurso para o mantemento de instalacións eléctricas do Concello de
Teo.
Dáse lectura ó informe do arquitecto do Concello de Teo, de data 22.06.2007, que
copiado literalmente, di o que segue:
“IGNACIO SOTO GONZALEZ, arquitecto do Concello de Teo, a petición do Sr. Alcalde, e en relación
co expediente de contratación mediante concurso por procedemento aberto e tramitación urxente da
prestación do servizo de conservación e mantenemento da iluminación pública e instalacións electricas
das dependencias municipais do Concello de Teo.
INFORMA:
Que no prego de cláusulas administrativas particulares e prescripcións técnicas que deberán rexer para
a contratación mediante concurso con procedemento aberto e tramitación urxente da prestación do
servizo de conservación e mantenemento da iluminación pública e instalacións eléctricas das
dependencias municipais do Concello de Teo establece que a tenor do artigo 208.3 do TRLCAP, o
contrato adxudicarase mediante concurso co procedemento aberto e trámite de urxencia.
Que para a valoración das propostas terase en conta o prego de cláusulas administrativas particulares e
prescripcións técnicas aprobado pola Xunta de Goberno Local do Concello de Teo do 26 de marzo do
2007.
Que se presentan catro ofertas para a valoración dos méritos, comprobándose a documentación
presentada no sobre B de referenzas técnicas.
A oferta 1 será a presentada pola ESYCSA Equipos de señalización y control, S.A., con domicilio en C/
Severino Cobas, 100, 36214, Vigo e C.I.F. A-15032725.
A oferta 2 será a presentada pola empresa Daviña S.L., con domicilio en el Poligono Industrial del
Tambre, vía Faraday 19, Santiago de Compostela, con C.I.F B-15018393
A oferta 3 será a presentada pola empresa INDRA Sistemas S.A., con domicilio en C/ Cardenal Quiroga
15, 2º, local 15, Ourense, con C.I.F A-28599033
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A oferta 4 será a presentada pola empresa Montaxes Eléctricos Fernández S.L., con domicilio en
Valiñas,14, Reis, Teo, con C.I.F B-15817778

Na fase I valorouse :
A) Memoria descriptiva na que se recolla a organización de traballo, a forma na que se
desenvolve o servizo (0 a 15 puntos)
a.1) Especificación técnica de medios humanos e materiais que se destinarán ao mantemento. (0
a 5 puntos)
Valoráronse de forma proporcional ó número de medios humanos e materiais, equipos,
maquinaria e medios auxiliares que se porán a disposición do Concello, valorándose tódalas licitadoras
con 4 puntos de valoración.
a.2) Planning da organización do servizo. (0 a 5 puntos)
En virtude da especificación dos itinerarios, quendas de traballo, métodos de control e
conservación puntúanse con 5 puntos a tódalas licitadoras coa excepción da licitadora 1 que presenta
unha insuficiente definición do planning da actuación e se valora con 3 puntos.
a.3) Determinación do stock de materiais que se compromete a almacenar para poder realizar
os labores de mantemento. (0 a 5 puntos)
Se valora de forma que a licitadora que acredita o maior número de stocks de materiais que se
compromete a almacenar, neste caso a licitadora 4 obten os cinco puntos sendo a valoración do resto de
maneira proporcional, dous puntos ó resto de empresas que teñen unha proposta de stocks semellante.
B) PREZO (0 a 20 puntos)
Pondérase en función da mellor oferta. A oferta máis baixa para a prestación deste servizo
alcanzará 20 puntos neste caso a empresa 3 e o resto ata o prezo de licitación será de maneira
proporcinal as baixas.
Licitadora 1
Licitadora 2
Licitadora 3
Licitadora 4

118525,49 €
118349,00 €
112521,43 €
122000,00 €

13,84 puntos
14,02 puntos
20,00 puntos
10,27 puntos

C) PROPOSTA DE MELLORAS ÁS CONDICIÓNS MÍNIMAS ESIXIDAS POLO
CONCELLO NO PREGO DE PRESCRIPCIONS TÉCNICAS (0 a 10 puntos)
Para os criterios de valoración só se puntuan aquelas melloras que estean valoradas
económicamente, a oferta máis alta para a proposta de mellora alcanzará 10 puntos neste caso a
empresa 2 e o resto será de maneira proporcional ás valoracións das melloras.
Licitadora 1
Licitadora 2
Licitadora 3
Licitadora 4

10500,00 €
43430,24 €
10201,52 €
40310,00 €

2,42 puntos
10,00 puntos
2,35 puntos
9,28 puntos

D) COLABORACIÓNS EN PLANS DE AFORRO ENERXÉTICO. (0 a 5 puntos)
As colaboracións con plans de aforro enerxético valoraranse aquelas que presentan informe
asinado polo director xefe do departamento de aforro enerxético ou equivalente da empresa, sendo a
licitadora 3, a que presenta un maior número de colaboracións, presentando o resto de licitadoras un
número semellante.
E) DISPOÑIBILIDADE INMEDIATA EN CASOS DE EMERXENCIA. (0 a 10 puntos)
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Valórase en función do compromiso adquirido respecto a maiores medios humáns, materiais,
etc…que pón a empresa a disposición do Concello e a rapidez que ofrece na resposta en todo momento
para atender os casos de emerxencia.
A licitadoras 3 e 4 ofrecen dispoñibilidade con aumento dos efectivos se fora necesario para
atender as urxencias, sendo a dispoñibilidade inmediata no caso da licitadora 4 por estar radicada a súa
actividade no propio Concello e dispoñer de tódolos seus efectivos materiais e humáns no entorno
inmediato da actuación.
A puntuación total obtida polas licitadoras detállase no cadro adxunto.
E de reseñar que de acordo co prego o importe das melloras restarase ao importe total ofertado, ao
efecto de avaliar a temeridade das ofertas.
De acordo co disposto nos artigos 83.3 e 90 do TRLCAP este técnico estima necesaria unha xustificación
realizada polas licitadoras, empresas 2 e 4, por incurrir en baixa temeraria.
A xustificación presentada pola licitadora 2 baséase na amortización da mellora nos catro anos de
duración do contrato, amortización que evitaría a baixa temeraria por estar dentro do estipulado no
TRLCAP o resultado de restar a mellora por ano da oferta dada.
A xustificación presentada pola licitadora 4 basase no volume de servizos xa contratados ou en posesión
da empresa en relación cos medios persoais e materiais do licitador, polo que os costes reais tanto da
maquinaria a utilizar como da man de obra son inferiores ós custos de mercado marcados na mellora.
Este técnico entende que unha vez estudiada a xustificación da empresa establece que a proposta non é
desproporcionada, e é adecuada a xustificación dos prezos ofertados. Aínda así no caso de ser o
adxudicatario esixirase a este unha garantía definitiva do 20% do importe de adxudicación.

É o que informo o meu saber e salvo mellor criterio os efectos oportunos.”.
ESYCSA DAVIÑA INDRA FERNANDEZ

A

a.1. MEDIOS HUMANOS E MATERIAIS ( 5
puntos)

4

4

4

4

a.2. PLANNING ( 5 puntos)

3

5

5

5

a.3. DETERMINACION DO STOCK (5 puntos)

2

2

2

5

13,84

14,02

20

10,27

2,42

10

2,35

9,28

( 20 puntos)

B

PREZO

C

PROPOSTA DE MELLORAS

D

COLABORACIÓN EN PLANS DE AFORRO
ENERXETICO ( 5 puntos)

3

3

5

3

E

DISPONIBILIDADE INMEDIATA EN CASOS DE
EMERXENCIA (10 puntos)

0

5

8

10

28,26

43,02

46,35

46,55

TOTAL

(10 puntos)

Á vista deste informe, os membros da Mesa de Contratación, por unanimidade, acordan elevar ó órgano
de contratación a proposta da Mesa de Contratación de adxudicación á empresa “Instalaciones
Montaxes Eléctricos Fernández, S.L.”.
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, á vista da proposta elevada pola Mesa de Contratación, acorda:
1º) Adxudicar o mantemento das instalacións eléctricas do Concello de Teo á empresa
“Montaxes Eléctricos Fernández, S.L.”, por ser, no seu conxunto, a oferta que mellor se
axusta ás prescricións contidas nos pregos que rexen o vixente concurso.
2º) Notificar este acordo á empresa adxudicataria, comunicándolle que deberá presentar,
no prazo de quince días naturais, contados a partir do seguinte ó da recepción da
notificación, a garantía definitiva do 20% do importe de adxudicación.
3º) Comunicar este acordo ós demais licitadores.

ASUNTOS FÓRA DA ORDE DO DÍA.
Antes de pasar ao punto de Rogos e Preguntas, introdúcense na orde do día, por motivo
de urxencia, os seguintes asuntos:
1) CREACIÓN DUNHA MEDIATECA MUNICIPAL.- A Concelleira de Cultura presenta un
orzamento para a realización de obras nun local municipal sito en Cacheiras, que se
atopa en moi mal estado de hixiene, para a creación dunha mediateca que funcione
como lugar de ocio e animación cultural. O orzamento acada un importe aproximado de
74.000,00 euros. A Xunta de Goberno Local estima conveniente a proposta da
concelleira, polo que a Alcaldía, en uso das súas atribucións, incoará o correspondente
expediente administrativo, de conformidade co establecido na lexislación vixente en
materia de contratación das administracións públicas.
2) INTEGRACIÓNS DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS NA REDE GALEGA DE ESCOLAS
INFANTÍS (GALESCOLAS).
Acordada polo Pleno, en sesión celebrada o día 6 de xullo de 2007, a integración do
Concello de Teo no Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e Benestar, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade, acorda facultar á Alcaldía para iniciar os trámites
conducentes á integración das ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DE CALO E DOS TILOs na
REDE GALEGA DE ESCOLAS INFANTÍS (GALESCOLAS), integración que deberá ser
ratificada posteriormente polo Pleno da Corporación.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as quince horas e cinco minutos, de todo o que como Secretario
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace. O Alcalde

O Adxunto a Secretaría,

Asdo. Martiño Noriega Sánchez

Asdo.-Luis Nieto Lago
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 6 DE AGOSTO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 6 de agosto de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión ordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael Carlos Sisto Edreira, D. Andrés Fernández Martínez, Dª Carme
Hermida Gulías e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste: Dª Carmen Diéguez González
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas.
As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados
polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, licenza
para obras de construción dun ximnasio no CEIP de A Ramallosa, parroquia de Lucí,
segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Xosé Dorrego Taín.
Expediente núm: 111.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo.
-Presentará antes do inicio da obra nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará antes do inicio da obra nomeamento de directores da obra.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 5.072,07 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 354,90 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 5.546,97 €.
1.2. A GAS GALICIA SDG, S.A., licenza para obras de canalización do gas natural na
estrada AC-841 entre os PK 4,786 e PK 7,823 (dende o restaurante Pórtico ata a A
Ramallosa), segundo proxecto redactado por IDOM.
Expediente núm: 112.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado respetando o tipo, caractarísticas e
sección de zanxa.
-Presentará antes do inicio da obra nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará antes do inicio da obra nomeamento do director de obra.
-Repoñerá tódolos servizos afectados así como o pavimento e beirarrúas.
-Presentará unha garantía polo valor das obras de reposición dos bens municipais
afectados, estimada en 28.725 €.
-A separación da condución con outras instalacións será como mínimo de 0,20 m en
cruces e 0,40 m en paralelo para a Media Presión A e de 0,10 m en cruces e 0,20 m en
paralelo para a Media Presión B e Baixa Presión.
-Cumpriranse as condicións fixadas polo Servizo Provincial de Estradas no seu informe
de data 17.04.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2.032,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 2.092,80 €.
1.3. A D. MANUEL SEGURA ORTEGA, licenza para construción dun cerre de 136
metros lineais na finca nº 74-2, segundo plano que se xunta coa solicitude, situada en
Galanas, parroquia de Calo.
Expediente núm: 113.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-O cerre manterá un recuamento a vía pública de acceso a finca de 8 m. con respeto ó
eixe de dita vía.
-Situarase a base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,90 metros de altura no
punto medio, podendo chegar ata 1,20 m. no punto máis alto, e poderán acadar 1,80
metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán
executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de formigón
ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados nas
cores tradicionais.
-Se fora necesario executar muro de contención, soamente se permitirá ata a rasante
natural do terreo, constituíndo estes a banda opaca de valo de parcela ata unha altura
máxima de 1,20 m. Poderá completarse a súa composición con rede metálica e
cerramento vexetal, dunha altura máxima de 1,20 m. Estes muros construiranse en pedra
ou irán revestidos ou pintados, e non afectarán negativamente ás parcelas colindantes ou
ao viario público. Se fora necesario, ataludarase o terreo con ángulo máximo de 45º
respecto a horizontal, ata acadar a rasante natural.
-En ningún caso se permitirá o remate de valos con elementos que poidan causar lesións
a persoas ou animais.
-O propietario ten a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos necesarios
para a apertura ou regularización do viario preciso e executar (fora da alineación), e
completar, pola súa conta, a urbanización necesaria, segundo o artigo 19 da Lei 9/2002
modificada pola Lei 15/2004.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 84,62 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 144,62 €.
1.4. A D. MANUEL RODRÍGUEZ BUELA, licenza para construción dun cerre de 150
metros lineais na finca nº 371-3, segundo plano que se xunta coa solicitude, situada en
A Ribeira, parroquia de Reis.
Expediente núm: 114.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre manterá un recuamento a vía pública de acceso sur a finca de 6 m. con respeto
ó eixe de dita vía.
-O cerre manterá un recuamento a vía pública de acceso norte a finca de 4 m. con
respeto ó eixe de dita vía.
-Situarase a base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,90 metros de altura no
punto medio, podendo chegar ata 1,20 m. no punto máis alto, e poderán acadar 1,80
metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán
executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de formigón
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ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados nas
cores tradicionais.
-Se fora necesario executar muro de contención, soamente se permitirá ata a rasante
natural do terreo, constituíndo estes a banda opaca de valo de parcela ata unha altura
máxima de 1,20 m. Poderá completarse a súa composición con rede metálica e
cerramento vexetal, dunha altura máxima de 1,20 m. Estes muros construiranse en pedra
ou irán revestidos ou pintados, e non afectarán negativamente ás parcelas colindantes ou
ao viario público. Se fora necesario, ataludarase o terreo con ángulo máximo de 45º
respecto a horizontal, ata acadar a rasante natural.
-En ningún caso se permitirá o remate de valos con elementos que poidan causar lesións
a persoas ou animais.
-O propietario ten a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos necesarios
para a apertura ou regularización do viario preciso e executar (fora da alineación),
segundo o artigo 171 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 93,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 153,33 €.
1.5. A D. RAFAEL GESTAL RODRÍGUEZ, licenza para construción dun cerre de 73
metros lineais na finca nº 761, segundo plano que se xunta coa solicitude, situada en
San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 115.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre manterá un recuamento a vía pública de acceso a finca de 5 m. con respeto ó
eixe de dita vía.
-Situarase a base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,90 metros de altura no
punto medio, podendo chegar ata 1,20 m. no punto máis alto, e poderán acadar 1,80
metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán
executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de formigón
ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados nas
cores tradicionais.
-Se fora necesario executar muro de contención, soamente se permitirá ata a rasante
natural do terreo, constituíndo estes a banda opaca de valo de parcela ata unha altura
máxima de 1,20 m. Poderá completarse a súa composición con rede metálica e
cerramento vexetal, dunha altura máxima de 1,20 m. Estes muros construiranse en pedra
ou irán revestidos ou pintados, e non afectarán negativamente ás parcelas colindantes ou
ao viario público. Se fora necesario, ataludarase o terreo con ángulo máximo de 45º
respecto a horizontal, ata acadar a rasante natural.
-En ningún caso se permitirá o remate de valos con elementos que poidan causar lesións
a persoas ou animais.
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-O propietario ten a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos necesarios
para a apertura ou regularización do viario preciso e executar (fora da alineación),
segundo o artigo 171 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 45,64 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 105,64 €.
1.6. A D. MANUEL ANGEL ROMERO CALO, licenza para construción dun cerre de 137
metros lineais con alambre e adobe, na finca situada en Casalonga, parroquia de Calo,
segundo plano de situación que xunta coa solicitude.
Expediente núm: 116.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 6 metros o eixe das pistas públicas,
situando a base do cerre na mesma coata que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
o 26.03.2007 para cerramentos en solo urbano, e núcleos rurais, sendo a banda opaca de
0,90 metros de altura máxima no punto medio, podendo chegar ata 1,20 metros no
punto máis alto; poderán acadar os l,80 metros a base de tea metálica e vexetación.
Permitirase a construción do cerramento da parcela e a urbanización da fronte da
mesma, con independencia da licenza de edificación. A banda opaca dos cerramentos
deberá executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de
formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e
pintados nas cores tradicionais. En ningún caso se permitirá o remate de valos con
elementos que poidan causar lesións a persoas ou animais.
Contará coa autorización previa dos organismos da normativa sectorial aplicable.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 85,24 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 145,24 €.
1.7. A D. MANUEL SÁNCHEZ SOUTO, licenza para construción dun cerre de 140
metros lineais na finca nº 443-B, segundo plano que se xunta coa solicitude, situada en
Feros, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 117.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre manterá un recuamento a vía pública de acceso a finca de 6 m. con respeto ó
eixe de dita vía.
-Situarase a base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
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-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en solo rústico, sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura e
poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica ou vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente
revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Se fora necesario executar muro de contención, soamente se permitirá ata a rasante
natural do terreo, constituíndo estes a banda opaca de valo de parcela ata unha altura
máxima de 1,20 m. Poderá completarse a súa composición con rede metálica e
cerramento vexetal, dunha altura máxima de 1,20 m. Estes muros construiranse en pedra
ou irán revestidos ou pintados, e non afectarán negativamente ás parcelas colindantes ou
ao viario público. Se fora necesario, ataludarase o terreo con ángulo máximo de 45º
respecto a horizontal, ata acadar a rasante natural.
-En ningún caso se permitirá o remate de valos con elementos que poidan causar lesións
a persoas ou animais.
-O propietario ten a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos necesarios
para a apertura ou regularización do viario preciso e executar (fora da alineación), e
completar, pola súa conta, a urbanización necesaria, segundo o artigo 19 da Lei 9/2002
modificada pola Lei 15/2004.
-Cumprirá as condicións establecidas na correspondente autorización outorgada por
Augas de Galicia para o peche perimetral da finca (clave DH.W15.13402/L).
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 87,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 147,11 €.
1.8. A D. ALBERTO PERNAS RODRÍGUEZ, licenza para construción dun cerre de 120
metros lineais na finca nº 183, segundo plano que se xunta coa solicitude, situada en
Pazos, parroquia de Reis.
Expediente núm: 118.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre manterá un recuamento a vía de acceso a finca de 4 m. con respeto ó eixe de
dita vía.
-Situarase a base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en solo rústico, onde se permiten cerramentos vexetais ou con postes e
arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha altura máxima de 1,80
metros.
-Se fora necesario executar muro de contención, soamente se permitirá ata a rasante
natural do terreo, constituíndo estes a banda opaca de valo de parcela ata unha altura
máxima de 1,20 m. Poderá completarse a súa composición con rede metálica e
cerramento vexetal, dunha altura máxima de 1,20 m. Estes muros construiranse en pedra
ou irán revestidos ou pintados, e non afectarán negativamente ás parcelas colindantes ou
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ao viario público. Se fora necesario, ataludarase o terreo con ángulo máximo de 45º
respecto a horizontal, ata acadar a rasante natural.
-En ningún caso se permitirá o remate de valos con elementos que poidan causar lesións
a persoas ou animais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 €.
1.9. A Dª. MARÍA TERESA PEREIRAS MALLOU, licenza para construción dun cerre de
196 metros lineais na finca nº 199-1, segundo plano que se xunta coa solicitude, situada
en San Pite, parroquia de Lucí.
Expediente núm: 119.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre manterá un recuamento a vía pública de acceso a finca de 5 m. con respeto ó
eixe de dita vía. En canto ao camiño de acceso norte, o recuamento poderá ser de 4 m.
con respeto ó eixe de dito camiño.
-Situarase a base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,90 metros de altura no
punto medio, podendo chegar ata 1,20 m. no punto máis alto, e poderán acadar 1,80
metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán
executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de formigón
ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados nas
cores tradicionais.
-Se fora necesario executar muro de contención, soamente se permitirá ata a rasante
natural do terreo, constituíndo estes a banda opaca de valo de parcela ata unha altura
máxima de 1,20 m. Poderá completarse a súa composición con rede metálica e
cerramento vexetal, dunha altura máxima de 1,20 m. Estes muros construiranse en pedra
ou irán revestidos ou pintados, e non afectarán negativamente ás parcelas colindantes ou
ao viario público. Se fora necesario, ataludarase o terreo con ángulo máximo de 45º
respecto a horizontal, ata acadar a rasante natural.
-En ningún caso se permitirá o remate de valos con elementos que poidan causar lesións
a persoas ou animais.
-O propietario ten a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos necesarios
para a apertura ou regularización do viario preciso e executar (fora da alineación),
segundo o artigo 171 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 121,95 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
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Total: 181,95 €.
1.10. A D. MANUEL SEIJAS LOUREIRO, licenza para construción dun cerre de 460
metros lineais na finca nº 188, segundo plano que se xunta coa solicitude, situada en Eo
dos Ferreiros, parroquia de Oza.
Expediente núm: 120.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre manterá un recuamento mínimo á vía de acceso de 4 m. con respeto ó eixe de
dita vía.
-Situarase a base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en solo rústico, sendo a banda opaca de 0,60 metros de altura máxima
e poderán acadar 1,80 metros a base de tea metálica ou vexetación. A banda opaca dos
cerramentos deberán executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os
bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente
revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Se fora necesario executar muro de contención, soamente se permitirá ata a rasante
natural do terreo, constituíndo estes a banda opaca de valo de parcela ata unha altura
máxima de 1,20 m. Poderá completarse a súa composición con rede metálica e
cerramento vexetal, dunha altura máxima de 1,20 m. Estes muros construiranse en pedra
ou irán revestidos ou pintados, e non afectarán negativamente ás parcelas colindantes ou
ao viario público. Se fora necesario, ataludarase o terreo con ángulo máximo de 45º
respecto a horizontal, ata acadar a rasante natural.
-En ningún caso se permitirá o remate de valos con elementos que poidan causar lesións
a persoas ou animais.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 286,21 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 346,21 €.
1.11. A D. JOSÉ MURUJOSA RAMOS, licenza para obras de retellado da vivenda de 120
m2 en Bustelo, finca nº 301, parroquia de Luou.
Expediente núm: 121.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
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fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento das condicións do artigo 103 do PXOM, sobre estética e
integración ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 74,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 134,66 euros.
1.12. A D. FORO JULIÁN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, licenza para obras de cambio de
tella e claraboia, cambio de plaqueta da entrada do garaxe e da entrada da casa, en Os
Tilos, Rúa Carballo, nº 71.
Expediente núm: 122.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co presuposto presentado, non se modificará o volume actual da
edificación, e as obras non afectarán á estructura da mesma.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002
modificada pola 15/2004.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 68,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 128,00 euros.
1.13. A Dª. Mª DEL PILAR CASAS GUARDADO, licenza para obras menores na vivenda
existente en Cacheiras, parroquia de Cacheiras, consistentes en remodelación de dous
baños, cambio de bañera por ducha, colocación de mampara e cambio de azulexos e
solos.
Expediente núm: 123.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo coa licenza solicitada, sendo únicamente obras de reforma
interior da vivenda, non poderá, en ningún caso, aumentar o volume construído
existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 120,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 180,00 euros.
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1.14. A Dª. PILAR HERMINDA LIÑARES SIXTO, licenza para obras de instalación de
canalóns na U-5-C de Os Tilos.
Expediente núm: 124.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co presuposto presentado.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 102,56 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 162,56 euros.
1.15. A Dª. ÉLIDA VEIGA PACHECO, licenza para obras de repicado das paredes de
pedra en dúas fachadas da casa, beirarrúa de plaqueta no patito da casa 60 m2 e retellado
de alpendre existente con tella do pais 100 m2, na vivenda situada en Vilar de Calo, nº
23, parroquia de Calo.
Expediente núm: 125.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co presuposto presentado, non se modificará o volume
edificado e as obras non afectarán a estructura da edificación.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002
modificada pola 15/2004.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 140,57 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 200,57 euros.
2º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DO
PLAN XERAL DE COOPERACIÓN LOCAL 2007.
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía, de data 2 de agosto de 2007, que
copiada literalmente, di o que segue:
“Á vista do acordo da Xunta de Goberno Local de data 26 de marzo de 2007 11º)
aprobación do expediente de contratación das obras do POS 2007 que copiado
literalmente e aos efectos que aquí interesa reza:
(...)
1º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación das obras
anteriormente relacionadas, polo sistema de procedemento negociado por mor da contía,
(...)
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2º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas polo sistema de procedemento
negociado segundo modelo tipo de cláusulas administrativas aprobados polo Pleno da
Excmª. Deputación en sesión do 26.05.2005, xunto co cadro de características de cada
unha das obras, sinalando que non actuará a Mesa de Contratación por ser nos
procedementos negociados potestativa a súa intervención.
(...)
Resultando que na actualidade é interés deste goberno que a Mesa de contratación
participe en todos os procedementos de contratación existentes
PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Rectificar o acordo adoptado no punto 11º) da Xunta de Goberno local de 26 de marzo
de 2007 no que se refire a non actuación da Mesa de Contratación e acordar que sí
actuará a Mesa que estará composta por:
Presidente: D. Martiño Noriega Sánchez, Alcalde do Concello
Vogais:
Rafael Sisto Edreira: Concelleiro de Urbanismo
Andrés Fernández Martínez: Concelleiro de Igualdade, benestar e servizos básicos
Cristina Castro Fuentes: Secretaria Xeral
Mónica Lado Varela: Interventora Xeral
Ignacio Soto González: Arquitecto Municipal
Secretaria:
Mª Elena Méndez Buela: auxiliar administrativa
Así, sometida a votación, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus
membros acorda adoptar a proposta de Alcaldía en todos os seus termos.
APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN PGCL
Se procede por parte da secretaria da Xunta de goberno local a dar lectura á proposta de
Alcaldía –presidencia que copiada literalmente dí:
“PROPOSTA DE ALCALDÍA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Dada conta do expediente para a contratación das obras do Concello incluídas no Plan
de Cooperación Provincial (PCP) 2007 da Excmª. Deputación da Coruña , solicitadas
polo Pleno do Concello e aprobadas pola Excmª. Deputación en sesión do 24 de maio
de 2007, de seguido relacionadas:
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Denominación
Deputación Concello Orzamento
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN
42.839,55
42.839,55
CABOVILA-SOLLANS
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN MAZAS55.368,97
55.368,97
QUINTANS
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN VEIGA
45.484,08
DE BREA-IGLESIA LUOU
45.484,08
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN BUÑOU59.744,87
IGLESIA
54.559,40 5.185,47
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN RARIS59.901,69
CAMPO DE FESTA REIS
59.901,69
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN SISTO40.166,67
VILAR
40.166,67
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN
46.429,65
GULDRÍS-LAMAS
46.429,65
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN LUOU47.883,32
LAMPAI
47.883,32
TOTAIS……………………… 392.633,33 5.185,47 397.818,80
Todas elas co IVE engadido e correspondendo ó Concello a contratación destas obras
por delegación da Excmª. Deputación da Coruña; vistos os informes de Secretaría e
Intervención, por esta Alcaldía proponse a adopción do seguinte acordo:
1º) Aprobar o expediente de contratación tramitado realizando a contratación das obras
anteriormente relacionadas, polo sistema de procedemento negociado por mor da contía,
consonte co disposto no art.141. g. do RDL 2/2000, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de contratos das administracións públicas e no art. 88.3 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, realizando a licitación pública
solicitando oferta a empresas capacitadas
2º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas polo sistema de procedemento
negociado segundo modelo tipo de cláusulas administrativas aprobados polo Pleno da
Excmª. Deputación en sesión do 26.05.2005, xunto co cadro de características de cada
unha das obras, sinalando que actuará a Mesa de Contratación.
3º) Autorizar os gastos con cargo ás partidas do presuposto do Concello de 2007
seguidamente relacionadas:
1)Afirmado e acondicionamento pista en Cabovila –Solláns:partida 441.61101
2)Afirmado e acondicionamento pista en Mazas-Quintáns:partida 441.61101
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3)Afirmado e acondicionamento pista en Veiga de Brea – Igrexa de Luou: partida
441.61101
4)Afirmado e acondicionamento pista en Buñou-Iglesia: partida 441.61101
5)Afirmado e acondicionamento pista en Rarís-Campo da festa Reis: partida 441.61101
6)Afirmado e acondicionamento pista en Sisto_Vilar: partida 441.61101
7)Afirmado e acondicionamento pista en Guldrís-Lamas: partida 441.61101
8)Afirmado e acondicionamento pista en Luou-Lampai: partida 441.61101
4º) Facultar á Alcaldía para tódolos trámites precisos para a execución deste acordo,
debendo voltar o expediente á Xunta de Goberno Local para a adxudicación dos
contratos.”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda aprobar a proposta da Alcaldía, referente á aprobación
de expedientes de contratación de obras do Plan Xeral de Cooperación Local 2007.
.
3º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA
3.1.INFORME RELATIVO Á CONSTITUCIÓN DUNHA INICIATIVA LOCAL
DE EMPREGO (ILE).
O Sr. Alcalde informa á Xunta de Goberno Local sobre o informe que lle foi remitido
polo AEDL (Axente de Emprego e Desenvolvemento Local) do Concello, relativo á
constitución dunha inicitiva local de emprego, e que copiado literalmente, di o que
segue:

“FEITOS:
1. Con carácter anual a Consellería de Traballo convoca unha subvención pola que se
establecen as bases reguladoras do réxime de axudas e subvencións ás empresas cualificadas
como iniciativas locais de emprego (ILE) ou como iniciativas de emprego rural (IER)
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

2. Que, para poder optar a esta axuda, os proxectos empresariáis deben obter a
cualificación de Iniciativa de Emprego e proceder á súa inscrición como tal no
correspondente rexistro, para o cal deberán reunir os seguintes requisitos:

o
o
o

Ser viables técnica, económica e financeiramente.
Xerar postos de traballo estables.
Estar apoiados pola Xunta de Galicia ou por administracións locais de
carácter territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e ter a sede
social e fiscal no seu respectivo territorio. (Entenderase que unha
Administración apoia o proxecto cando poña á disposición do promotor a achega de
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recursos económicos e/ou materiais tales como infraestructura ou servicios que
favorezan a posta en práctica e/ou a xestión do negocio.)
o

o
o

Ter un cadro de persoal previsto, ao constituírse a empresa, non superior
a vintecinco traballadoras e traballadores, agás que, concorrendo razóns
de interese social para o desenvolvemento dunha actividade nunha zona
determinada, poderán ser cualificadas como iniciativas de emprego
proxectos que prevexan un cadro de persoal superior.
Que se trate de empresa privada de nova creación.
Que a producción de bens e servicios estea relacionada con actividades
económicas emerxentes ou que, dentro dunha actividade tradicional na
zona, cubra necesidades non satisfeitas na estructura existente.

3. Que, para obter a cualificación de ILE ou IER a persoa promotora do proxecto deberá
presentar ante a correspondente Delegación Provincial ou ante a Dirección Xeral de
Promoción do Emprego da Consellería de Traballo a solicitude de cualificación,
acompañando, entre outra documentación, a seguinte:
•

•

certificación da Administración Pública colaboradora na que se
especifique de forma detallada e concreta a infraestructura, instrumentos
ou medios postos a disposición do promotor para a execución e/ou
xestión do proxecto.
Informe razoado e documentado da administración colaboradora sobre a
viabilidade do proxecto empresarial, que é potestativo cando a
administración colaboradora sexa unha administración local de carácter
territorial e preceptivo cando sexa un departamento da Xunta de Galicia.

4. Que, a normativa que regula a calificación dun proxecto como ILE é a seguinte:
Decreto 9/2000, do 12 de xaneiro, polo que se regulan as iniciativas de emprego e as
súas clases, así como o procedemento para a súa cualificación e inscrición rexistral.
5. Que, dona María del Carmen Dono Sánchez foi beneficiaria do Proxecto Equal
Compostela Social, acudindo diariamente á terceira edición do curso de formación
empresarial deste concello.
6. Que a citada alumna ten en proxecto a constitución dunha empresa de perruquería e
beleza.
7. Que, con data 3 de xullo de 2007 rexistróu neste concello un documento solicitando o
apoio institucional do Concello de Teo.
Por isto

INFORMO:
Que a citada alumna ten previsto a constitución da súa empresa neste Concello.
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Que, a Xunta de Goberno Local, no caso de apoiar este proxecto para a súa
cualificación como ILE, debe emitir unha certificación onde conste o apoio brindado.

Que parte do apoio institucional ó que se refire a orde antes citada xa foi ofrecido polo
persoal técnico deste departamento, consistindo éste na formación empresarial ofertada
e no acompañamento e maduración da idea empresarial así como a elaboración do Plan
de Empresa e Plan de Viabilidade.
Que ademais é precisa unha implicación de tipo económica por parte do Concello que
pode consisitir nunha contía monetaria ou materializarse en investimentos tales como a
adecuación do acceso ó negocio para persoas con discapacidade (instalación na entrada
do local unha rampla de acceso para minusválidos) e outros similares.

Que, dende a Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local consideramos que polas
características do negocio (oferta un servicio a domicilio de perruquería e estética ás
persoas maiores e dependentes que teñen dificultades para recibir estos servizos nos
locais tradicionais) e polo seu carácter social e innovador no territorio reúne as
condicións para ser cualificada como ILE e poder optar, deste xeito, as axudas ofrecidas
pola Consellería de Traballo.

Propoñemos a estandarización do apoio económico do Concello a este tipo de proxectos
establecendo unha contía económica por emprego estable creado (contratación
indefinida) segundo a seguinte taboa:

Sexo
Muller
Home
“.

< 25
450 €
400 €

26 a 44
350 €
300€

> 45
600 €
500 €

Á vista deste informe, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Prestar o apoio institucional desta entidade local ó proxecto de “MARFEMAR”,
como Iniciativa Local de Emprego (ILE), por considerar que se axusta ós requisitos
establecidos na Orde do 29 de febreiro de 2007, publicada no DOG nº 47 do
07.03.2007.
2º) Aprobar a concesión dunha axuda económica municipal por importe de 350,00 euros
(trescentos cincuenta euros), e supeditala á cualificación como ILE por parte da Xunta
de Galicia e á efectiva posta en marcha do negocio.

4º) ROGOS E PREGUNTAS
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Non se formulou ningunha.
E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as quince horas, de todo o que como Secretaria certifico, de orde e
co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse
copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace. O Alcalde

Asdo.: Martiño Noriega Sánchez

A Secretaria Xeral,

Asdo: Cristina Castro Fuentes
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 21 DE AGOSTO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 21 de agosto de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael Carlos Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, e D. Ángel
Manuel Rey Martínez.
Non asisten: D. Andrés Fernández Martínez e Dª Carme Hermida Gulías
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de
licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
1.1. A D. CLEMENTE PEREIRAS MALLOU, licenza para obras de construción dunha
vivenda unifamiliar, en Pite, parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo
arquitecto D. Antonio Sabucedo Costa.
Expediente núm: 126.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 29.06.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-O promotor deberá figurar dado de alta no IAE de constructor e promotor do citado
imposto.
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Será requisito indispensable segundo o art.17.3 do Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro,
en todas as obras dispor, ó pé da obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas
maiores a colocación do cartel indicador no que se faga constar o nome e os apelidos
dos técnicos directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos ós que se vai
destinar a construción, a data de expedición da licenza, o prazo de execución das obras,
o número de plantas autorizadas e o número de expediente.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2 – SOLO DE NÚCLEO RURAL EXPANSIÓN.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: ANTONIO SABUCEDO COSTA.
-Arquitecto técnico director: ARTURO MIGUEL PARA GARCÍA.
-Edificabilidade: 0,25 m2/m2 (p. neta).
-Altura máxima: B+1+BC, 4,24 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima:20% (p. neta). Recuamento á aliñación:
8,40 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta:
20%. Altura do cumio: 2,61 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 99.000 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.980,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 65,48 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.165,48 €.
1.2. A D. ANTONIO ZACARIAS LÓPEZ MARTÍNEZ, licenza para obras de
rehabilitación da casa rectoral sita en Agoso, parroquia de Oza, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Fco. Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 127.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado polo colexio oficial de
arquitectos con data 18.07.2006, e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural da Xunta de Galicia, segundo Resolución do 2 de outubro de 2006, non
pudendo realiza-la cubrición da terraza mentras non se teña a correspondente
autorización.
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-Presentará antes do inicio da obra nomeamento visado da direción de obra.
-Presentará antes do inicio da obra nomeamento visado da direción da execución da
obra.
-Presentará antes do inicio da obra nomeamento visado de coordinador de seguridade e
saúde.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1091,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 280,05 €.
Total: 1.371,45 €.
1.3. A Dª. ROSANE DA SILVA AURORA, licenza para obras de legalización e
ampliación do soto na vivenda sita en Francos, parroquia de Calo, segundo proxecto
redactado polo arquitecto Fco. Javier Fernández Echeverría.
Expediente núm: 128.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado polo colexio oficial de
arquitectos con data 24.07.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 170,90 €.
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-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 170,90 €.
1.4. A GAS GALICIA SDG, S.A., licenza para obras de canalización do gas natural en
Balcaide e Fixó, segundo proxecto redactado por IDOM.
Expediente núm: 129.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado respetando o tipo, caractarísticas e
sección de zanxa.
-Presentará antes do inicio da obra nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará antes do inicio da obra nomeamento do director de obra.
-Repoñerá tódolos servizos afectados así como o pavimento e beirarrúas.
-Presentará unha garantía polo valor das obras de reposición dos bens municipais
afectados, estimada en 22.155 €.
-A separación da condución con outras instalacións será como mínimo de 0,20 m en
cruces e 0,40 m en paralelo para a Media Presión A e de 0,10 m en cruces e 0,20 m en
paralelo para a Media Presión B e Baixa Presión.
-Cumpriranse as condicións fixadas polo Servizo Provincial de Estradas no seu informe
de data 22.05.2007.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 804,82 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 804,82 €.
1.5. A GAS GALICIA SDG, S.A., licenza para obras de canalización do gas natural desde
a estrada AC-841 á Urbanización Augas Mansas, segundo proxecto redactado por
IDOM.
Expediente núm: 130.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado respetando o tipo, caractarísticas e
sección de zanxa.
-Presentará antes do inicio da obra nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará antes do inicio da obra nomeamento do director de obra.
-Repoñerá tódolos servizos afectados así como o pavimento e beirarrúas.
-Presentará unha garantía polo valor das obras de reposición dos bens municipais
afectados, estimada en 10.725 €.
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-A separación da condución con outras instalacións será como mínimo de 0,20 m en
cruces e 0,40 m en paralelo para a Media Presión A e de 0,10 m en cruces e 0,20 m en
paralelo para a Media Presión B e Baixa Presión.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 2009,92 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 2.069,92 €.
1.6. A Dª. CONSUELO GARCÍA VÁZQUEZ, licenza para obras de construción dun cerre
de 9 ml. en Tarrio, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 131.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre manterá un recuamento a vía pública de acceso a finca de 4 m. con respeto ó
eixe de dita vía.
-Situarase a base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo ó artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en núcleos rurais, sendo a banda opaca de 0,90 metros de altura no
punto medio, podendo chegar ata 1,20 m. no punto máis alto, e poderán acadar 1,80
metros a base de tea metálica e vexetación. A banda opaca dos cerramentos deberán
executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de formigón
ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados nas
cores tradicionais.
-Se fora necesario executar muro de contención, soamente se permitirá ata a rasante
natural do terreo, constituíndo estes a banda opaca de valo de parcela ata unha altura
máxima de 1,20 m. Poderá completarse a súa composición con rede metálica e
cerramento vexetal, dunha altura máxima de 1,20 m. Estes muros construiranse en pedra
ou irán revestidos ou pintados, e non afectarán negativamente ás parcelas colindantes ou
ao viario público. Se fora necesario, ataludarase o terreo con ángulo máximo de 45º
respecto a horizontal, ata acadar a rasante natural.
-En ningún caso se permitirá o remate de valos con elementos que poidan causar lesións
a persoas ou animais.
-O propietario ten a obriga de cederlle gratuitamente ó concello os terreos necesarios
para a apertura ou regularización do viario preciso e executar (fora da alineación),
segundo o artigo 171 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 5,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 5,60 €.
1.7. A D. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ VÁZQUEZ, licenza para obras de
acondicionamento dun local comercial destinado a decoración e venda de pinturas,
situado en Cacheiras, Edificio Dolmen, Portal 9, Local 17, segundo proxecto redactado
polo técnico Arturo M. Para García, visado polo colexio profesional en data 29.08.2006
e 10.04.2007.
Expediente núm: 132.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado.
-O baño disporá de ventilación forzada ata a cuberta do edificio.
-O termo da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza definitiva
para o desenvolvemento da actividade.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible de data 19.07.2007, expediente núm. MA962A
2007/000625-1.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2 – SOLO SNR-E.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN RESIDENCIAL.
-Usos: LOCAL COMERCIAL EN BAIXO.

-Arquitecto director das obras: ARTURO M. PARA GARCÍA.
-Presuposto: 33.000,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 660,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 720,00 €.
1.8. A D. ROBERTO CONDE SALGADO, licenza para obras de acondicionamento dun
local comercial destinado a cafetería, situado en Pontevea, Edificio Ponte Pequena,
parroquia de Reis, segundo proxecto redactado polo técnico Fidel Gude Sampedro.
Expediente núm: 133.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado visado polo colexio oficial de
arquitectos técnicos en data 26.01.2007.
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-Presentará antes do inicio da obra nomeamento de coordinador de seguridade e saúde.
-Presentará antes do inicio da obra nomeamento de director da execución da obra.
-Non poderá existir ningún desnivel entre a rasante da acera e o local, tal e como se
reflecta no proxecto.
-A cheminea de evacuación de fumes da cociña será de uso exclusivo para a cociña do
local e deberá chegar ata a cuberta do edificio.
-As reixelas da instalación de aire na fachada posterior orientaranse de maneira que non
creen molestias sobre as persoas.
-O termo da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza definitiva
para o desenvolvemento da actividade.
-Darase cumprimento ás condicións do dictame ambiental da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible de data 19.07.2007, expediente núm. MA962A
2007/000633-1.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO URBANO URTA – SOLO URBANO U2.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN RESIDENCIAL.
-Usos: LOCAL COMERCIAL EN BAIXO.

-Arquitecto director das obras: FIDEL GUDE SAMPEDRO.
-Presuposto: 29.414,04 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 588,28 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 648,28 €.
2º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
2.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ VÁZQUEZ,
CIF/NIF: 33.225.840-V (expte. 18/06), para licenza de apertura/instalación dun local
destinado a decoración e venda de pintura, a emprazar en Cacheiras, Edificio Dolmen,
Portal 9, Local 17, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
19.07.2007, calificando dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ VÁZQUEZ, a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado a decoración e venda de pintura, condicionada a súa
instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame
ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
19.07.2007 (expediente núm. MA962A 2007/000625-1):
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-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais.
-.A expulsión ó exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os
viandantes.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que
se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de
residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en
conta a recollida selectiva de lixo.
Outros requisitos:
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. Mª JOSÉ PAZ REY, CIF/NIF:
76.865.390-B (expte. 1/07), para licenza de apertura/instalación dun local destinado a
supermercado, a emprazar en Raris, parroquia de Raris, e dada conta do dictame
ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 19.07.2007, calificando dita actividade como molesta; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª JOSÉ PAZ REY, a licenza provisional para o establecemento dun
local destinado a supermercado, condicionada a súa instalación ó cumprimento dos
seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 19.07.2007 (expediente núm. MA962A
2007/000626-1):
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que
se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de
residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en
conta a recollida selectiva de lixo.
-.Tódolos residuos producidos pola actividade deberán ser entregados a xestor
autorizado.
Outros requisitos:
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
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interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
2.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. ROBERTO CONDE SALGADO,
CIF/NIF: 44.828.347-J (expte. 2/07), para licenza de apertura/instalación dun local
destinado a cafetería, a emprazar en Pontevea, Edificio Ponte Pequena, parroquia de
Reis, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 19.07.2007, calificando
dita actividade como molesta; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos catro
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ROBERTO CONDE SALGADO, a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado a cafetería, condicionada a súa instalación ó
cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 19.07.2007 (expediente
núm. MA962A 2007/000633-1):
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado, mediante inspección ou certificación
expedida por empresas ou entidades homologadas, que cumpren a normativa sobre
contaminación acústica.
-.Para a evacuación dos fumes e gases procedentes da instalación deberase contar cun
shunt independiente o do resto do edificio, e o conducto de evacuación deberá supera-la
cumbreira do edificio.
-.A expulsión ó exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os
viandantes.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que
se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de
residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en
conta a recollida selectiva de lixo.
-.Os aceites usados de orixe alimentaria serán entregados no punto limpo ou a outro
xestor autorizado.
Outros requisitos:
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
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2.4.- Escrito de D. MANUEL SERGIO FERRO BARREIRO, CIF/NIF: 33.280.281-V
(expte. 5/07), de data 20.03.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 1974, do
28.03.2007, solicitando licenza para o establecemento dun local destinado á compra e
venda de vehículos usados.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos os informes do arquitecto técnico municipal do 7.06.2007 e da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 11.07.2007, segundo os requisitos
esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de
30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun local destinado á compra e venda de vehículos usados, a emprazar
en As Galanas, parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
2.5.- Escrito de Dª. Mª CONCEPCIÓN MANEIRO ROIG, en representación de MAYER
JOYEROS S.L., CIF/NIF: B-70.046.248 (expte. 6/07), de data 8.05.2007, con rexistro de
entrada no Concello núm. 3340, solicitando licenza para o establecemento dun local
destinado a taller de artesanía.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos os informes do arquitecto técnico municipal do 13.07.2007 e da
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 27.07.2007, segundo os requisitos
esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de
30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun local destinado a taller de artesanía, a emprazar en Espasande,
parroquia de Luou.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
3º) EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO
NEGOCIADO, PARA A CREACIÓN DUNHA PÁXINA WEB PARA O
CONCELLO.
Á vista da proposta da Alcaldía-Presidencia que copiada literalmente di o que segue:
“ Vista a necesidade de contrata-la creación dunha páxina web, que conteña as
características que se detallan no prego de prescricións técnicas para a creación dun
portal web de presentación do Concello de Teo, resulta necesario proceder á incoación
do correspondente expediente de contratación.
O procedemento de contratación será o negociado, en virtude do disposto no
artigo 210 do RDLeg. 2/2000, que habilita ó órgano de contratación a acollerse ó
mesmo cando non se supere o importe de 30.050,61€. En atención ó procedemento de
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referencia, plasmaranse, nos pregos de cláusulas administrativas, tanto os criterios de
índole económica como técnica.
Procédese asimesmo a invitar a empresas dedicadas á creación de páxinas web
con similares características ás do prego de prescricións técnicas.”, a Xunta de Goberno
Local, por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación de consultoría e asistencia para a creación
dunha páxina web para a presentación do Concello de Teo.
2º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas, e que se
autorice o gasto.
3º) Invitar alomenos a tres empresas suficientemente capacitadas para que presenten
ofertas.
4º) EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A CREACIÓN DUN PORTAL
WEB DENTRO DO PROXECTO “EQUAL COMPOSTELA SOCIAL”.
Á vista da proposta de Alcaldía-Presidencia que copiada literalmente di:
“Vista a necesidade de contratar a creación dun portal web que conteña as
características que se detallan no prego de prescricións técnicas para a Agrupación de
Desenvolvemento Compostela Social dentro do proxecto “Equal Compostela Social” de
conformidade coas actividades encomendadas dentro do proxecto “EQUAL”, é
necesario proceder á incoación do correspondente expediente de contratación que
conduza á creación do portal web.
O procedemento de contratación será negociado en función do disposto no artigo 210 do
RDLeg. 2/2000, que habilita ó órgano de contratación a acollerse ó mesmo cando non
se supere o importe de 30.050,61€. En atención ó procedemento de referencia,
plasmaranse, nos pregos de cláusulas administrativas, tanto os criterios de índole
económica como técnica.
Óptase por facer anuncio na prensa escrita para interesar a oferta de empresas
capacitadas que se adiquen á creación de portais web con similares características ás do
prego de prescricións técnicas.”, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos catro
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación de consultoría e asistencia para a creación dun
portal web dentro do proxecto “Equal Compostela Social
2º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas, e que se
autorice o gasto.
3º) Publicar o anuncio de licitación en prensa para solicitar ofertas a empresas
capacitadas.
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5º) EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DOS TRABALLOS DE AUDITORÍA
FINANCIEIRA E DE LEGALIDADE DO CONCELLO DE TEO.
Á vista da proposta de Alcaldía-Presidencia que copiada literalmente di:
“Resultando que na data 16 de xuño de 2007 como resultado das eleccións locais
produciuse un cambio no equipo de goberno.
Resultando que na actualidade este goberno descoñece a real situación das contas deste
Concello, o que lle imposibilita para adoptar acordos que supoñan gran incidencia
económica.
Vista a necesidade de contratar uns traballos de auditoría financieira e de legalidade que
conteñan as características que se detallan no prego de prescricións técnicas é necesario
proceder á incoación do correspondente expediente de contratación que conduza á
realización dos traballos de auditoría.
O procedemento de contratación será concurso por procedemento aberto por razóns da
contía, de conformidade co disposto no RDLex 2/2000.
En atención ao procedemento de referencia plasmarase nos pregos de cláusulas
administrativas criterios tanto de índole económica como técnica. A licitación
publicarase no BOP e no DOGA.”, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar o expediente de contratación de consultoría e asistencia nos traballos de
auditoría da legalidade económica e financieira do Concello de Teo, por concurso por
procedemento aberto.
2º) Aprobar os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas, e que se
autorice o gasto.
3º) Publicar o anuncio de licitación no BOP e no DOGA.
6º) ADXUDICACIÓN DE CONTRATO MENOR.
A Xunta de Goberno Local, previa exposición de motivos polo Sr. Alcalde-Presidente,
por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que legalmente a compoñen
acorda:
1º) A adxudicación do contrato menor de servizos de “tratamento de vehículos
abandonados” á entidade “TRAMEVE, S.L.”, entidade autorizada como xestor de
residuos perigosos para, en colaboración coa policía local e baixo a súa orde trasladar
os vehículos abandonados (declarados residuos sólidos) ata as súas instalacións no
Polígono Industrial do Tambre de maneira gratuita.
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7º) APROBACIÓN DE PROXECTOS E ACORDOS DE ADXUDICACIÓN.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos catro membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen acorda:
1º) Aprobar os proxectos que a continuación se relacionan, coa adxudicación dos
mesmos ás empresas que tamén se citan, polo procedemento de contrato menor de
obras:
- Obras de restauración no C.E.I.P. dos Tilos. Empresa: “Metro cuadrado
-

Noroeste C.I:F.: B-70073630, por importe de 18.920,42 € .
Obras de restauración no C.E.I.P. de Calo. Empresa: “Conde Caramés.
Construcciones y decoración”. N.I.F.: 33.231.192X. Importe: 13.618,34€.
Obras nas escolas rurais. Empresa: “Carpintería Mosquera.” N.I.F.:
33.223.581N. Importe: 12.170,00€

E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as quince horas, de todo o que como Secretaria certifico, de orde e
co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F., debendo remitirse
copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace. O Alcalde

Asdo.: Martiño Noriega Sánchez

A Secretaria Xeral,

Asdo: Cristina Castro Fuentes
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 11 DE SETEMBRO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 13 horas do día 11 de setembro de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael Carlos Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez, e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DOS BORRADORES DAS SESIÓNS DE DATAS
23.07.2007 E 06.08.2007.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS
3º) LICENZAS DE APERTURA
4º) DEVOLUCIÓNS DE AVAL
5º) ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DO POS 2007.
Á vista da proposta elevada pola Mesa de Contratación, de data vinte e oito de agosto de
2007, relativa á adxudicación das obras do POS 2007, que copiada literalmente, di o que
segue:
“Unha vez analizadas as ofertas técnicas e económicas, a Mesa de Contratación acorda,
por unanimidade, elevar ó órgano de contratación a seguinte proposta de adxudicación
das obras do POS 2007, ás empresas que a continuación se citan, polos presupostos de
execución e coas características que tamén se relacionan:

•

Abastecemento en Mazas (Calo). Presuposto de execución por contrata:
45.119,60€. Adxudicación a AQUAGEST S.A.: 35.554,24€
- Baixa:
9.565,36€, 3% de control interno de calidade e 2 meses de execución.

•

Abastecemento e saneamento de Pozas a Centro Médico (Cacheiras). Presuposto
de execución por contrata: 51.094,75€. Adxudicación a EXCAVACIONES
OVIDIO, S.L.: 36.788,22€ - Baixa: 14.306,53€, 2% de control interno de
calidade e 3 meses de prazo de execución.

•

Abastecemento da Ramallosa a Pite (Lucí). Presuposto de execución por
contrata: 43.890,42€. Adxudicación a AQUAGEST S.A.: 34.673,44€ - Baixa.
9.216,98€, 3% de control interno de calidade e 4 meses de prazo de execución.

•

Abastecemento e Saneamento en O Pazo (Rarís). Presuposto de execución por
contrata: 52.888,62€. Adxudicación a FERORSA: 38.062,17€ - Baixa:
14.826,45€, 3,85% de control interno de calidade e 88 días de prazo de
execución.

•

Abastecemento e Saneamento en Espasande (Luou). Presuposto de execución
por contrata: 38.560,87€. Adxudicación a FERORSA: 27.876,19€ - Baixa:
10.684,68€., 3,99% de control interno de calidade e 6 semanas de prazo de
execución.

•

Saneamento e depuración en Regoufe (Luou). Presuposto de execución por
contrata: 51.991,00€. Adxudicación a FERORSA: 49.062,59€
- Baixa:
2.928,41€, 3,41% de control interno de calidade e 4 meses de prazo de
execución.
Abastecemento e Saneamento en Trasellas (Luou) e acondicionamento de pista
en Montouto (Cacheiras). Presuposto de execución por contrata: 30.637,69€.
Adxudicación a EXCAVACIONES OVIDIO S.L.: 22.059,14€
- Baixa:
8.578,55€, 2% de control interno de calidade e 4 meses de prazo de execución
das obras.

•

•

Afirmado e acondicionado de pistas en O Sixto – Agro de Ron (Cacheiras) e
Vilar de Calo (Calo). Presuposto de execución por contrata: 59.158,44€.
Adxudicación a EXOGA: 53.360,00€ - Baixa: 5.798,44€, 4% de control
interno de calidade e 2 meses de execución das obras.”,

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
1º) A adxudicación das obras arriba referenciadas, correspondentes ó POS 2007 ás
empresas citadas coas características que tamén se referencian,
2º). Que se notifique este acordo ós licitadores, informando ós adxudicatarios que,
no prazo de quince días naturais contados desde a data de notificación, e como
requerimento previo e necesario para a formalizción do contrato, deberán constituir
na Caixa da Corporación a garantía definitiva referenciada no cadro de
características do contrato(4% do prezo de adxudicación).
3º) Que se dea traslado deste acordo á Excma. Deputación Provincial, para o seu
coñecemento e efectos.

6º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
7º) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 24 DE SETEMBRO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 24 de setembro de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael Carlos Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez, e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
21.08.07.
A Xunta de Goebrno Local, por unanimidade de tódolos seus membros, acorda aprobalo
sen ningunha modificación, e que se rexistre no libro correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas.
As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de
terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A PROMOSAN GALICIA S.L., licenza para obras de construción de catro vivendas
unifamiliares aisladas, en A Póboa, nº 28, 30, 32 e 34, parroquia de Cacheiras, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Alberto Blanco Rodríguez.
Expediente núm: 171.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 21.08.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
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-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-O promotor deberá figurar dado de alta no IAE de constructor e promotor do citado
imposto.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2 – SOLO URBANO U3.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: ALBERTO BLANCO RODRÍGUEZ.
-Arquitecto técnico director: JORGE DEVESA PÉREZ-BOBILLO.
-Coordinador de seguridade e saúde: JUAN MARIÑO DIESTE.
-Edificabilidade: 0,28 m2/m2 (p. neta), 0,25 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+BC, 3,45 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima:19% (p. neta). Recuamento á aliñación: 8
m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 30º.
Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 326.400,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 6.528,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 835,50 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 7.483,50 €.
2.2. A D. GERARDO PAMPÍN CAO, licenza para obras de reforma e ampliación de
vivenda e edificacións auxiliares, en Cepeda, parroquia de Oza, segundo proxecto
redactado polos arquitectos D. Baltasar Otero Gómez e D. Jorge Duarte Vázquez.
Expediente núm: 172.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 28.05.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
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-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-O promotor deberá figurar dado de alta no IAE de constructor e promotor do citado
imposto.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO URBANO DE NÚCLEO RURAL NT-G1 – SOLO DE NÚCLEO RURAL EXPANSIÓN.
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: BALTASAR OTERO GÓMEZ e JORGE DUARTE VÁZQUEZ.
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO PERNAS CERVIÑO.
-Edificabilidade: 0,27 m2/m2 (p. neta), 0,25 m2/m2 (p. bruta).
-Altura máxima: B+1, 6,95 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima:15% (p. neta). Recuamento á aliñación: 8
m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta: 28º.
Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 650.000,00 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 13.000,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 1.539,12 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 14.659,12 €.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.1.- Escrito de D. ALBERTO BESADA SALAS, CIF/NIF: 33.268.103-Y (expte. 15/06),
de data 17.07.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 6107, solicitando licenza
para a instalación dun depósito de G.L.P. de 2450 L (enterrado).
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadido o informe do arquitecto técnico municipal do 24.08.2007, segundo os
requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e
perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de
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Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a
instalación dun depósito de G.L.P. de 2450 L (enterrado), a emprazar en Socastro,
parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
LICENZAS DE APERTURA-CAMBIO DE TITULARIDADE.
3.2.- Dada conta do escrito asinado por Dª. Mª DEL CARMEN DONO SÁNCHEZ,
CIF/NIF: 33.284.812-V, de data 18.09.2007, con rexistro de entrada no Concello núm.
6479, do 19.09.2007, no que solicita o cambio de titularidade do establecemento
dedicado a perruquería, situado en Cacheiras, Urbanización Os Carballos, bloque 1,
local 4, que figura a nome de D. José Mª Seoane Gil, segundo licenza de apertura,
expediente nº 28/01, concedida pola Xunta de Goberno Local en data 23.07.2007,
pasando ao seu nome; vistos os documentos obrantes no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros presentes que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar o cambio de titularidade do dito establecemento, debendo suxeitarse ás
mesmas condicións baixo as que foi concedida a primitiva licenza.
O cambio de titularidade da licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade
e sen prexuízo de terceiro.
3º) APROBACIÓN DE PLANS DE SEGURIDADE E SAÚDE
3.1. Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade
e saúde da obra “2ª Fase Ampliación e Reforma da Casa Consistorial”, de data
13.09.2007, e o correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno Local,
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda aprobar dito
plan.

3.2. Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade
e saúde da obra “Abastecemento e saneamento en Texexe – Núcleo (Calo), no Concello
de Teo”, de data 28.08.2007, e o correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de
Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda
aprobar dito plan.

3.3. Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade
e saúde da obra “Abastecemento e saneamento en Agoso, no Concello de Teo (A
Coruña)”, de data 28.08.2007, e o correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta
de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen,
acorda aprobar dito plan.
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3.4. Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade
e saúde da obra “Abastecemento e saneamento en Cerdeira (Vilariño) e Olveira (Reis),
no Concello de Teo (A Coruña)”, de data 28.08.2007, e o correspondente plan de
seguridade e saúde, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda aprobar dito plan.

4º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA.
4.1. Dase lectura á proposta de Alcaldía á Xunta de Goberno local que dí:
“D. Martiño Noriega Sánchez, Alcalde-Presidente do Concello de Teo
Resultando que en data 24 de outubro de 2005 a Xunta de Goberno Local aprobou o
prego de cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas que rexen a adxudicación
mediante procedemento negociado do contrato de asistencia técnica para a asesoría
xurídica do Concello de Teo
Resultando que en data 27 de decembro de 2005 a Xunta de Goberno Local adxudicou o
contrato de asistencia técnica para a asesoría xurídica do Concello de Teo a D. Enrique
Herrero de Padura.
Resultando que en data 30 de decembro de 2005 asinouse o contrato administrativo
entre o Alcalde – Presidente naquel momento (D. Armando Blanco Martínez), o
adxudicatario (D. José Enrique Herrero de Padura) dando fé do acto o Secretario
accidental (Luis Nieto Lago)
Resultando que de conformidade co disposto no apartado 2. do prego de cláusulas
administrativas “o prazo do contrato é dun ano desde a súa formalización, podendo
prorrogarse polas partes por períodos anuais ata un máximo de catro, de acordo co
disposto no art. 198 do Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de xuño polo que se
aproba o texto refundido da lei de contratos das Administracións Públicas”.
Pola súa parte o apartado 2 do anexo I, prescripcións técnicas, dí: “Establécese como
prazo do presente contrato o dun ano a contar desde a súa formalización, podendo
prorrogarse polas partes por outro ano, de acordo co disposto no art. 198 do Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de xuño polo que se aproba o texto refundido da lei de
contratos das administracións públicas”.
Así, sendo intención deste goberno que non se leve a cabo a prórroga do contrato por
mais anualidades.
PROPOÑO
A Xunta de Goberno local acorde comunicar ao adxudicatario co preaviso establecido
no prego de prescripcións técnicas de tres meses antes do 30 de decembro a non
intención de prorrogar o contrato e polo tanto o seu remate a data 30 de decembro de
2007. ”.
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Así, sometida a proposta a votación, resulta aceptada por unanimidade dos asistentes.
4.2. O Sr. Alcalde propón á consideración da Xunta de Goberno Local o cambio do
modelo de luminarias do Concello de Teo, pasando a ser o que se transcribe a
continuación:
“-Base: Fabricada en aceiro galvanizado con acabado oxirón negro forxa (modelo
stylum ou similar).
- Fuste: Fuste e brazo de aceiro inoxidable aisi-304 ((modelo stylum ou similar).
- Luminarias: Sombreiro aluminio anodizado, cara superior con acabado oxirón negro
forxa, cara inferior blanca.
Difusor de metacrilato liso e transparente, termo conformado nunha soa peza. Lamas
reflectoras de aluminio.
Ata 4 metros, modelo Sigma ou similar.
De 5 ou 6 metros, modelo Vialia ou similar.
De 12 metros, modelo Sydney ou similar.
Proxector en espazos abertos.”.
Así, sometida a proposta a votación, resulta aceptada por unanimidade dos asistentes.

E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as quince horas e quince minutos, de todo o que como Secretaria
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace. O Alcalde

Asdo.: Martiño Noriega Sánchez

A Secretaria Xeral,

Asdo: Cristina Castro Fuentes
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 8 DE OUTUBRO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 8 de outubro de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme Hermida Gulías, D. Andrés
Fernández Martínez, e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Non asiste: D. Rafael C. Sisto Edreira
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DOS BORRADORES DAS SESIÓNS DE DATA
11.09.2007 e 24.09.2007
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda aprobalos sen ningunha modificación, e que se rexistren
no libro correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos e xurídicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros
presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de
licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro. Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das
autorizacións sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación
de dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría
e logo de acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. FRANCISCO RAMÓN BLANCO LAMAS, licenza para obras de construción
dunha vivenda unifamiliar illada, no polígono 501, parcela 87, parroquia de Luou,
segundo proxecto redactado pola arquitecta Dª. Elena López Fernández.
Expediente núm: 173.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 10.09.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta deberá estar
asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-O promotor deberá figurar dado de alta no IAE de constructor e promotor do citado
imposto.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2 – SOLO DE NÚCLEO RURAL EXTENSIÓN
N2.

-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA.
-Arquitecto director das obras: ELENA LÓPEZ FERNÁNDEZ.
-Arquitecto técnico director: LORENZO CAPLLONCH BLANCO.
-Edificabilidade: 0,13 m2/m2 (p. neta).
-Altura máxima: B+1, 6,02 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima:8,76% (p. neta). Recuamento á aliñación:
10,50 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros: >3 m. Pendente máxima de cuberta:
12,50º. Altura do cumio: 3,50 m. Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 84.482,65 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.689,65 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 1.869,65 €.
2.2. A D. FERNANDO MONTES VAAMONDE, licenza para obras de acondicionamento
dun local para oficina, en Cacheiras, Urbanización Na Ribeira, bloque 3, baixo 1.
Expediente núm: 174.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-As obras deberán integrarse harmonicamente no seu contorno edifcado e ambiental,
polo que se prestará especial atención ao tratamento e composición das fachadas:
.-Ritmo de ocos das edificacións adxacentes.
.-Materiais de fachadas, cubrición e carpintería análogos, evitando o
emprego de materiais que entren en contradicción coas técnicas constructivas
tradicionais da tipoloxía da zona.
-A composición dos comercios e outros locais en planta baixa deberán de quedar
integrados na composición total da fachada do edificio e da zona. Especial coidado
merecerá a composición do elementos publicitarios: rótulos, luminosos, etc.
-O termo da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de apertura
para o desenvolvemento da actividade.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 556,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 616,00 €.
2.3. A D. MANUEL BERNÁRDEZ NOYA, licenza para obras de construción dun cerre
con tres adobes, postes e arame, en Cacheiras “As Pozas”, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 175.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre situarase á distancia mínima de 12 metros dende o eixe da estrada en
cumprimento do PXOM aprobado provisionalmente o 26 de marzo de 2007.
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os cerres estarán constituidos por una banda opaca de 0,90 m de altura máxima no
punto medio, podendo chegar ata 1,20 m no punto máis alto; poderán acadar os 1,80 m
a base de tea metálica e vexetación. Permitirase a construción do cerramento da parcela
e a urbanización da fronte da mesma, con independencia da licenza de edificación.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 109,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 169,40 €.
2.4. A D. ANGEL M. CALVO GONZÁLEZ, licenza para construción dun galpón de 25
m2, para usos agrícolas, en Outeiro de Reis, parroquia de Reis.
Expediente núm: 176.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,88 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,88 euros.
2.5. A D. ALBERTO FERREIRO PÉREZ, licenza para construción dun galpón de 24,75
m2, para usos agrícolas, en Agoso, finca nº 459-2, parroquia de Oza.
Expediente núm: 177.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-A ocupación máxima da parcela pola edificación será do 20%.
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-O galpón non superará os 25 m2 de superficie edificada nin unha altura máxima de 3,50
m.
-Dará cumprimento das condicións de servidume da liña eléctrica existente na zona
segundo o Decreto 3151/1968, de 28 de novembro, que aproba o Regulamento de Liñas
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, con un mínimo de 5 metros de distancia a vertical do
conductor.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 70,17 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 130,17 euros.
2.6. A Dª. TERESA GARCÍA FUENTES, licenza para obras de retellado da edificación de
100 m2, en Vilar de Francos, parroquia de Calo.
Expediente núm: 178.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-As obras serán as mínimas de conservación e mantemento do uso preexistente a que fai
referencia o artigo 103 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
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-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.7. A Dª. AURORA BREA CORRAL, licenza para obras de acondicionamento de 25 m2
da súa vivenda e abrir unha porta e unha ventá en Cesar, nº 17, parroquia de Calo.
Expediente núm: 179.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As características estéticas e constructivas e os materiais, cores e acabados serán
acordes coa paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento. En tal
sentido, para o acabado das edificacións, empregarase a pedra ou os materiais
tradicionais e propios da zona. En casos xustificados pola calidade arquitectónica da
edificación, poderán empregarse outros materiais que harmonicen cos valores naturais, a
paisaxe rural e as edificacións tradicionais do contorno.
-As obras deberán cumprir o resto das condicións do artigo 29 da Lei 9/2002, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe, e dar cumprimento do
resto das condicións do artigo 104 da mesma Lei.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 90,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 150,00 euros.
2.8. A D. CARLOS MELLA PUIG, licenza para obras de sustitución de ventás e baños na
U-11-C, nas vivendas 2º D e 3º D, da Urbanización Os Tilos.
Expediente núm: 180.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras deberán cumprir o artigo 104 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia e presentarán todos os seus paramento exteriores e
cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que
favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe, e dar
cumprimento do resto das condicións do artigo 104 da mesma Lei.
-As ventás deberán ser de idénticas características estéticas as do resto do edificio.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 216,80 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 276,80 euros.
2.9. A D. GERARDO CASAL PASCUAL, licenza para obras de reposición de pavimento
de uns 10 m2 no acceso á vivenda situada en A Igrexa, parroquia de Luou.
Expediente núm: 181.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Empregaranse materiais tradicionais dando cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
-Dará cumprimento do artigo 103 do PXOM aprobado prosivionalmente, debendo
cumprir as condicións xerais de estética e integración ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 30,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 90,40 euros.
2.10. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para obras de instalación
eléctrica a unha vivenda unifamiliar en Constenla, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 182.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Deberá repoñe-lo pavimento en perfectas condicións aportando aval que garanta a
reposición das obras por importe de 300 € e respetará as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona.
-Dará cumprimento das condicións técnicas do Regulamento Electrotécnico de Baixa
Tensión e demais normas sectoriais aplicables.
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-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 13,96 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 73,96 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.11.- Escrito asinado por D. RAMÓN RAMIRO LATA LISTE, de data 21.02.2007, con
rexistro de entrada no Concello núm. 1059, no que solicita licenza de primeira
ocupación.
Visto o informe do arquitecto municipal do 8 de outubro de 2007 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a D. RAMÓN RAMIRO LATA
LISTE, a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda
unifamiliar, situada en A Igrexa, parroquia de Calo, segundo obras executadas en base á
licenza muncipal núm. 207/05, de data 28.06.2005.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Colocará unha porta resistente ao lume nas entradas a vivenda dende o garaxe.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
2.12.- Escrito asinado por SAUGOR S.L. de data 13.08.2007, con rexistro de entrada no
Concello núm. 5564, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do arquitecto municipal do 3 de outubro de 2007 e demais documentos
obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros
presentes que legalmente a compoñen, acorda conceder a SAUGOR S.L., a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para a edificación destinada a vivenda unifamiliar (Referencia
Catastral 15083B215003820000IQ), situada en Ameneiro “Agro da Capela”, parroquia
de Calo, segundo obras executadas en base á licenza muncipal núm. 400/05 (concedida
para dúas vivendas), de data 16.12.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
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3.1.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. Mª NEREA LÓPEZ PENAS, con
CIF/NIF: 76.860.843-H (expte. 5/05), para licenza de apertura dun local destinado a
café bar, en Montouto, edificio Estivada, portal 1, baixo, e dada conta do informe
favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 28.12.2005
e da acta de comprobación de data 1.10.2007 redactada polo arquitecto municipal e
asinada pola representante da empresa Dª. Mª Nerea López Penas para o inicio da
actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª NEREA LÓPEZ PENAS, a licenza definitiva para apertura dun
local destinado a café bar.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
38,57 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. FERNANDO JORGE BALEIRÓN, con
CIF/NIF: 33.152.393-D (expte. 9/05), para licenza de apertura dun local destinado a
almacén de piensos e panadería, en Balcaide, parroquia de Calo, e dada conta do
informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do
27.09.2007 e da acta de comprobación de data 3.10.2007 redactada polo arquitecto
técnico municipal e asinada pola representante da empresa D. Fernando Jorge Baleirón
para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. FERNANDO JORGE BALEIRÓN, a licenza definitiva para apertura
dun local destinado a almacén de piensos e panadería.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
108,86 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.

4º) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
4.1. SUBMINISTRO DE VEHÍCULO DE OBRAS
O Alcalde – Presidente informa á Xunta de Goberno Local que vista a necesidade de
adquirir un vehículo para o servizo de obras foi necesario iniciar o expediente de
contratación de subministro de vehículo para o servizo de obras por providencia de
Alcaldía de data 1 de outubro de 2007, así, incoouse o correspondente expediente de
contratación conducente a á adquisición do vehículo de referencia, todo elo conforme o
artigo 67 del RDLeg. 2/2.000.
O procedemento de contratación será negociado en función do disposto no artigo
182 do RDLex. 2/2.000, cando habilita ao órgano de contratación a acollerse ao mesmo
cando non se supere a cuantía de 30.050,61 €. En atención ao procedemento de
referencia plasmaránse nos pregos de cláusulas administrativas criterios de índole
económica como técnica.
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Óptase por invitar a empresas adicadas á venda de vehículos con similares
características ás do prego de prescripcións técnicas.
Así, levados a cabo os informes preceptivos e retido o crédito necesario, esta Alcaldía
propón a Xunta de Goberno Local que:
1º.- aprobe o expediente de contratación da subministro de vehículo para o servizo de
obras, por procedemento negociado por razón da cuantía.
2º.-aprobe o gasto e invite a alomenos tres empresas que poidan ofertar un vehículo de
características similares as do prego.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalemente a componen acorda aprobar a proposta da Alcaldía.
4.2.- AUDITORÍA
O Alcalde – Presidente informa aos membros da Xunta de Goberno local que
transcorrido o prazo de catorce días naturais para a presentación das plicas para a
contratación da realización dos traballos de auditoría de legalidade e financieira en
colaboración coa Intervención Xeral sen que conste no rexistro de entrada do Concello
de Teo que se presentase licitador algún e en base ao disposto no artigo 210 do
TRLCAP 2/2000 no se apartado a) pódese acudir ao procedemento negociado sen
publicidade :
“cuando el contrato no llegare a adjudicarse en un procedimiento abierto o restringido
por falta de licitadores o porque los presentados no hayan sido admitidos a licitación”
Así, á vista de todo o anterior propón que se declare deserto o procedemento de
concurso e se invite alomenos a tres empresas para poder adxudicar o contrato dos
traballos de auditoría polo procedemento negociado sen publicidade.
Os membros da Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes acorda:
1º.- declarar deserto o concurso dos traballos de auditoría de legalidade e financieira en
colaboración coa Intervención municipal e
2º.- invitar alomenos a tres empresas suficientemente capacitadas para poder adxudicar
o obxecto do contrato por procedemento negociado sen publicidade.
4.3.- EQUAL COMPOSTELA SOCIAL
Dase lectura pola sra. Secretaria á proposta de adxudicación levada a cabo pola
Mesa de Contratación no procedemento de licitación para a creación dun portal web
dentro do proxecto “Equal Compostela Social” que dí:
“xa fora do acto público a Mesa de contratación á vista da oferta recibida acorda
propoñer á Xunta de Goberno Local adxudicar os traballos de creación do portal web
Equal Compostela Social” á empres VIEIRO INFORMACIÓN EN REDE S.L.” por
importe de 17500€
Así, á vista da proposta da Mesa de Contratación a Xunta de Goberno Local acorda por
unanimidade dos membros presentes:
1º.-adxudicar a contratación dos traballos de creación do portal web “Equal Compostela
Socila” á empresa VIEIRO INFORMACIÖN EN REDE S.L. por importe de 17500€
2º.- comunicarllo ós interesados e solicitar do adxudicatario que previa á formalización
do contrato presente o aval definitivo.
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5º) DEVOLUCIÓN DE FIANZA.
Dada conta do escrito asinado por D. Jesús Castro Puente, en representación de
“Transportes y Maquinaria C.P., S.L.”, con rexistro de entrada número 7.032, de
27.09.2007, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo
importe de 1.640,00 Euros, presentado como garantía da obra “Abastecemento en Cobas
e acondicionamento de pistas en Montecelo-Freiría””, e visto o informe favorable de
Intervención de data 05.10.2007, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco
membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1.640,00 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.

E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as quince horas e vinte minutos, de todo o que como Secretaria
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace. O Alcalde

Asdo.: Martiño Noriega Sánchez

A Secretaria Xeral,

Asdo: Cristina Castro Fuentes
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 22 DE OUTUBRO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 22 de outubro de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez, e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DOS BORRADORES DAS SESIÓNS DE
DATA 11.09.2007 e 24.09.2007
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda aprobalos sen ningunha modificación, e que se rexistren no libro
correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A M.C. MAPOCA Y OTROS S.C., licenza para reaxuste de dúas vivendas en un
grupo de seis (expediente 366/05), situadas en “Chan”, parroquia de Lucí, segundo
proxecto redactado polos arquitectos G. Patiño Abuín e M. González González.
Expediente núm: 183.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e visado no colexio oficial de
arquitectos con data 18.07.2007.
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-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 60,00 €.
2.2. A D. BENITO PÉREZ ALONSO, licenza para obras de sustitución e reforma da
cociña e baño, no piso 3º C da U-15-B de Os Tilos.
Expediente núm: 184.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán menores e non afectarán a estructura do edificio.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 38,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 98,00 €.
2.3. A D. JOSÉ REY CAJARAVILLE, licenza para obras de construción dun cerre de 95
ml., con arame e maia, en Xermeade, parroquia de Reis.
Expediente núm: 185.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O primeiro poste situarase a unha distancia mínima de 10,50 metros dende o eixe da
estrada en cumprimento da aliñación do PXOM aprobado provisionalmente.
-Respetaranse as condicións do artigo 103 da Lei 9/2002, onde os cerramentos deberán
executarse con materiais tradicionais da zona, non permitíndose os bloques de formigón
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ou outros elementos de fábrica, agás que sexan debidamente revestidos e pintados nas
cores tradicionais, podendo estar constituidos por una banda opaca de 0,90 m de altura
máxima no punto medio. Poderán acadar os 1,80 m a base de tea metálica e vexetación.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,11 €.
2.4. A Dª. ANA MARÍA VÁZQUEZ IGLESIAS, licenza para obras de retellado dun
alpendre de 32 m2, e pavimento, en A Igrexa, parroquia de Luou.
Expediente núm: 186.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor
impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que
favorezan en mellor medida a integracion no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 29,64 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 89,64 euros.
2.5. A D. JOSÉ NANDE REBOREDO, licenza para reparación do tellado de 150 m2, e
pavimento, na nave situada en A Pedra, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 187.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do 103 do Plan Xeral aprobado
inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar a
percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os sus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe, e dar cumprimento do
resto das condicións do artigo 104 da mesma Lei.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 123,73 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 183,73 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.6.- Escrito asinado por Dª. Mª CARMEN SÁNCHEZ ÁLVAREZ, en representación de
CONSTRUCIONES IGLESAN S.L., de data 24.10.2006, con rexistro de entrada no
Concello núm. 9060, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe do arquitecto municipal do 19 de outubro de 2007 e demais
documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a Dª. Mª CARMEN
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, en representación de CONSTRUCIONES IGLESAN S.L., a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para un edificio de doce vivendas, situado en
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Pontevea, parroquia de Reis, segundo obras executadas en base á licenza muncipal núm.
24/04, de data 26.02.2004.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Os espazos exteriores do baixo cuberta da fachada principal, non poderán ser utilizados
como terrazas.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 331,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-CORRECIÓN DE ERRO.
2.7.- Visto o escrito asinado por D. JOSÉ M. NAVAZA DAFONTE, de data 11.10.2007,
con rexistro de entrada número 7817, do 17.10.2007, no que expón que detectou un erro
no texto da licenza urbanística nº 298/05, concedida pola Xunta de Goberno Local en
sesión de data 4.10.2005 para construción dunha vivenda unifamiliar en Quintáns,
parroquia de Luou, donde aparece como arquitecto redactor do proxecto Dona Mercedes
Rosón Varela, sendo o autor real do proxecto Don Jesús Regal Vázquez, solicitando a
correción.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Rectificar o erro, modificando o acordo da Xunta de Goberno Local do 4.10.2005 no
senso seguinte: onde di proxecto redactado pola arquitecta Dona Mercedes Rosón
Varela, debe dicir proxecto redactado polo arquitecto Don Jesús Regal Vázquez.
2º) Ordenar a devolución do expediente ó Departamento de Urbanismo para a xestión
do mesmo.
C) LICENZAS URBANÍSTICAS-DENEGACIÓN DE LICENZA.
2.7.- Visto o escrito asinado por D. DAVID PULLEIRO CAGIDE, en representación de
AIDO LUOU S.L., de data 24.05.2007, con rexistro de entrada número 3726, no que
solicita licenza para segregación dunha finca situada en A Igrexa, parroquia de Luou,
segundo proxecto asinado polo arquitecto D. Antonio I. González Gil.
Visto o informe do arquitecto municipal do 18.10.2007 e demais documentos obrantes
no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda denegar a licenza solicitada, posto que a parcelación
proposta segrega solo clasificado nas NNSS como solo NU, non cumprindo as
condicións establecidas no artigo 206 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.1.- Escrito de D. JOSÉ RAMÓN BLANCO RENDO, CIF/NIF: 33.227.833-D (expte.
6/06), de data 26.04.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 4224, solicitando
licenza para para o establecemento dunha nave destinada ao almacenamento,
distribución e venda de leña e de carbón vexetal e corte, a emprazar en Montouto.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadido o informe do arquitecto municipal do 18.10.2007 e da Delegación
Provincial da Consellería de Sanidade do 1.03.2007, segundo os requisitos esixidos polo
Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas de 30 de
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novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dunha nave destinada ao almacenamento, distribución e venda de leña e
de carbón vexetal e corte, a emprazar en Montouto.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.

4º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
4.1.LIMPEZA VIARIA
Dase lectura pola Sra. Secretaria á proposta de Alcaldía á Xunta de Goberno Local que
copiada literalmente dí:
“Martiño Noriega Sánchez, Alcalde – Presidente do Concello de Teo
Considerando a necesidade de levar a cabo a limpeza de diferentes rúas do Concello de
Teo non contratadas na concesión do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e
limpeza viaria (nunhas zonas concretas do Concello de Teo) coa empresa GESECO
asinado na data 12 de novembro de 1999.
Considerando que a limpeza viaria é un servizo mínimo obligatorio e indispensable que
debe ser prestado en todos os concellos
Considerando que foi intención deste goberno que se levara a cabo a ampliación do
obxecto do contrato asinado coa empresa GESECO pero tal acordo foi rechazado polo
Pleno do Concello en sesión celebrada o día 26 de setembro de 2007.
Considerando que non poden demorarse mais os traballos de limpeza viaria de
diferentes zonas do Concello de Teo que se concretan no prego de presecrpcións
técnicas.
Ordeado o inicio dos traballos de preparación do prego de cláusulas administrativas e de
prescricións técnicas dos traballos de limpeza viaria por Providencia de Alcaldía de
inicio de expediente de 16 de outubro de 2007
Completo o expediente e emitido todos os informes necesarios e retido o crédito
PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
1º.- Aprobe o expediente de contratación dos traballos de limpeza viaria en diferentes
zonas do concello de Teo, o que supón a aprobación dos pregos de cláusulas e de
prescripcións técnicas e a aprobación do gasto por importe de 53.995,06 €
2º- A forma elixida para a a licitación é o concurso con procedemento aberto e por vía
de urxencia.”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aceptar a proposta da Alcaldía.
4.2. NUMERACIÓN URBANA E RÚSTICA DE FINCAS.
A Sra. Secretaria da lectura á proposta de Alcaldía – Presidencia que copiada
literalmente dí:
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Sendo necesario levar a cabo os traballos de actualización da numeración urbana e
rústica de edificios e fincas no Concello de Teo por atoparse moitas casas do Concello
na situación de que por non ter numeración na finca non reciben o correo.
Entendendo esta Alcaldía que é imprescindible solucionar este problema e que é o
Concello o competente para elo.
Esta Alcaldía –Presidencia ordeou en data 1 de outubro de 2007 a realización dos
traballos necesarios para a tramitación do expediente de contratación da numeración
urbana e rústica de edificios e fincas no Concello de Teo, por procedemento negociado
por razón da cuantía, sen publicidade.
Preparados os pregos de cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas que rexen
a licitación, emitidos os informes necesarios e retido o crédito
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local:
1º.-Aprobe o expediente de contratación dos traballos de actualización da numeración
urbana e rústica de edificios e fincas no Concello de Teo, o que conleva a aprobación
dos pregos de cláusulas e de prescripcións técnicas e aprobe o gasto por importe de
29900€.
2º.- A forma elixida para a licitación é o procedemento negociado sen publicidade, con
invitación alomenos a tres empresas capacitadas, por razón da cuantía.”.
Á vista da proposta de Alcaldía a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade
aprobala.
5º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA
5.1. VECIÑOS DO EIXO
Proposta da Alcaldía relativa á solicitude de concesión dun indulto para os veciños
do Eixo
Consecuentemente coas propostas e acordos da reunión de representantes municipais da
Mancomunidade de Compostela, a Xunta de Goberno Local do Concello de Teo
declara:
Que os veciños do barrio compostelá do O Eixo, Jesús Montoiro Cepeda, José
Moreira Fernández e Simón Márques Valle, foron sentenciados a sete anos de
prisión, condena derivada dos autos do sumario 1/2000-rollo 51/2001 da Sección
Sexta da Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela.
Que os condenados nunca tiveron problemas coa xustiza, agás os feitos que deron
lugar aos expresados autos; trátase de persoas que sempre velaron polos intereses
xerais, especialmente pola mellora do barrio no que habitan; sempre traballaron polo
fomento e desenvolvemento asociativo dos veciños co obxecto de mellorar a
calidade de vida de todos eles; a súa traxectoria e conduta social non representa
ningún risco cidadán; xa fixeron efectivas as súas responsabilidades civís a favor do
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prexudicado, coa colaboración das achegas voluntarias dos cidadáns; é coñecida a
solidariedade que o barrio de O Eixo, representado pola Asociación de Veciños
"Domingo Cepeda", ven prestándolles como mostra de comprensión ante os feitos
que provocaron o delito e porque consideramos que a pena imposta, no lugar de
rehabilitar, ocasionaría efectos contrarios, producindo un desmembramento de tres
familias modélicas moi apreciadas no seu entorno social.
Por todo isto, acordan por unanimidade
Solicitar que sexa concedido o indulto aos mencionados veciños, xa que concorren neles
os parámetros obxectivos expostos anteriormente, facéndoos merecedores de tal
gracia.”.
Á vista da proposta de Alcaldía a Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade
aprobala.
6º) APROBACIÓN DE PROXECTOS
A Xunta de Goberno Local, á vista do presuposto redactado polos servizos técnicos
municipales na data de 9 de outubro de 2007 da obra menor “pavimentación interior
dun pavillón deportivo”, acorda por unanimidade aprobar o proxecto da obra e
adxudicarllo a CASTRO PARGA APLICACIONES co CIF nº B-27245448..

A Xunta de Goberno Local, á vista do presuposto redactado polos servizos técnicos
municipales na data de 9 de outubro de 2007 da obra menor “drenaxe e saneamento das
augas pluviais do entorno do pavillón deportivo de a Ramallosa. Instalación de
barandas na rampla e escaleira de acceso e arranxo do entorno.Instalación dun aseo
adaptado”, acorda por unanimidade aprobar o proxecto da obra e adxudicarllo a José
Conde Caramés S.L..

E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as quince horas e vinte minutos, de todo o que como Secretaria
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace. O Alcalde

A Secretaria Xeral,
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Asdo.: Martiño Noriega Sánchez

Asdo: Cristina Castro Fuentes
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 5 DE NOVEMBRO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 5 de novembro de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez.
Non asiste : Ángel Manuel Rey Martínez que excusou a súa asistencia ante o Alcalde º
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DOS BORRADORES DAS SESIÓNS DE
DATA 11.09.2007 e 24.09.2007
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco

membros dos seis que

legalemente a compoñen, acorda aprobalas sen ningunha modificación, e que se
rexistren no libro correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As
licenzas outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. MANUEL SERGIO FERRO BARREIRO, licenza para obras de
acondicionamento dun local para compra e venda de vehículos usados, en Galanas,
parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo enxeñeiro D. Juan José Seoane
Ferreiro.
Expediente núm: 188.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
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-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións do dictamen ambiental do expediente MA962A
2007/000798-1 de data 23.10.2007.
-O termo da obra e previamente a súa utilización deberase solicitar a licenza de posta en
funcionamento para o desenvolvemento da actividade.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 176,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 216,00 €.
Total: 392,44 €.
2.2. A D. JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, licenza para obras de rehabilitación interior
de parte da planta baixa da vivenda para instalar un baño, por motivos de incapacidade
en Quintáns, nº 2, parroquia de Bamonde.
Expediente núm: 189.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán interiores e non afectarán a estructura da edificación.
-A construción dará cumprimento do artigos 104 da Lei 9/2002.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 120,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 180,00 €.
2.3. A Dª. ANA ISABEL CAMPAÑA COLLAZO, licenza para tirar tabique de salón no
interior da vivenda 2º A da U-17-A-2 de Os Tilos.
Expediente núm: 190.
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Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán interiores e non afectarán a estructura da edificación.
-Os refugallos procedentes de demolición serán entregados a empresa autorizada xestora
de residuos.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,00 €.
2.4. A D. ALBERTO BESADA SALAS, licenza para obras de instalación dun depósito de
GLP de 2450 L. en Socastro, parroquia de Calo, segundo proxecto redactado polo
enxeñeiro D. Miguel Angel Gómez Gómez.
Expediente núm: 191.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento das condicións do dictamen ambiental do expediente MA962A
2007/000885-1 de data 24.10.2007.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 51,90 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 111,90 €.
2.5. A D. JOSÉ A. MUÑIZ HERMO, licenza para obras de construción de dous cerres con
postes e arame de 85 ml. e 36 ml. respectivamente, nas fincas nº 1847 e 1849, e un
galpón de 25 m2, na finca 1847, na parroquia de Calo.
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Expediente núm: 192.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
a) Galpón (finca 1847)
-Axustarase a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 5 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista pública.
-Altura máxima 2,30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. A construción deberán presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en
todo caso, os que favorezan en mellor medida a integracion no contorno inmediato e na
paisaxe.
b) Cerres (fincas 1847 e 1849)
-O cerre situarase a unha distancia mínima de 5 metros o eixe da pista pública entre
lindeiros. Situarase a base do cerre na mesma cota que o pavimento da pista pública.
-Utilizaranse materiais de acabado segundo o artigo 104 da Lei 9/2002.
-Darase cumprimento das condicións que figuran no PXOM aprobado provisionalmente
para cerramentos en solo rústico, soamente se permitirán cerramentos vexetais ou con
postes e arame, sen ningún tipo de fábrica ou cimentación, e cunha altura máxima de
1,80 m.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 146,17 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 206,17 €.
2.6. A D. ALFONSO BLANCO LEBORÁN, licenza para obras de construción de un cerre
de 36 ml. en Raxó “A Pena”, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 193.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-O cerre en solo rústico situarase á distancia mínima de 5 metros dende o eixe da pista, e
farase con postes e arame.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 22,40 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,40 €.
2.7. A Dª. DOLORES VILARIÑO PULIÁN, licenza para obras de reparación de cerre
subindo a altura ata 90 centímetros e colocar reixa ata 1,80 metros, en Ramallosa, nº 14,
parroquia de Lucí.
Expediente núm: 194.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A banda opaca dos cerramentos deberá executarse con materiais tradicionais da zona,
non permitíndose os bloques de formigón ou outros elementos de fábrica, agás que
sexan debidamente revestidos e pintados nas cores tradicionais.
-Os cerres estarán constituídos por unha banda opaca de 0,90 m de altura máxima no
punto medio, podendo chegar ata 1,20 m no punto máis alto; poderán acadar os 1,80 m
a base de tea metálica e vexetación. Pemitirase a construción do cerramento da parcela e
a urbanización da fronte da mesma, con independencia da licenza da edificación.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 12,44 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,44 €.
2.8. A D. MANUEL CASAS BLANCO, licenza para obras de retellado da vivenda de 100
m2, en Paraxó, nº 13, parroquia de Luou.
Expediente núm: 195.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia.
-Dará cumprimento das condicións do informe favorable da Consellería de Cultura e
Deporte-Patrimonio
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
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-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 62,22 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 122,22 euros.
2.9. A D. JOSÉ ANTONIO DUARTE, licenza para obras de reparación e sustitución da
cubrición de parte da cuberta dun alpendre de 67 m2, en Regoufe, parroquia de Luou.
Expediente núm: 196.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán á estructura da edificación e serán as mínimas de conservación
e mantemento do uso preexistente na zona afectada pola aliñación e retranqueo das vías
públicas que figura no Plan Xeral.
-Contará coa autorización da Deputación Provincial.
-Darase cumprimento dos artigo 104 e 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e
rehabilitación para toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións,
concretamente realizaranse as obras necesarias para a protección do medio rural e
ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento das condicións do artigo 103 do PXOM, sobre estética e
integración ambiental.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 41,69 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 101,69 euros.
2.10. A D. FRANCISCO JAVIER DEL CORRAL GÓMEZ, licenza para obras de retellado
de 150 m2 da casa nº 56 de Os Tilos.
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Expediente núm: 197.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 93,33 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 153,33 euros.
2.11. A D. JOSÉ NOGAREDA SEOANE, licenza para obras de retellado dun cobertizo de
50 m2 en Pedrouso, nº 11, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 198.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia referido os deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
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fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado provisionalmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera
afectar a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de
estética e integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 31,11 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 91,11 euros.
2.12. A R, CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A. e no seu nome e
representación a D. JULIO SÁNCHEZ AGRELO, licenza para obras de apertura de zanxa
de 6 metros sobre vial público, para canalización de acometida (expediente
TEO20070925-01), no borde da estrada nacional N-550, parroquia de Calo.
Expediente núm: 199.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento e beirarrúas en perfectas condicións.
-Dará cumprimento das condicións do informe favorable do Ministerio de Fomento,
Exp. L550-85/07 VT/lv e respetará as canalizacións e servizos municipais existentes na
zona.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 4,77 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 64,77 euros.
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2.13. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para retranqueo en MT en
Ramallosa, Residencial Val da Ramallosa, con liña paralela e cruce da estrada AC-541
(SDG 218306030356).
Expediente núm: 200.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento e beirarrúas en perfectas condicións.
-Dara cumprimento das condicións do informe favorable do Servizo de Estradas da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, Exp. OT205Z
2007/000094-1 e respetará as canalizacións e servizos municipais existentes na zona.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 374,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 434,78 €.
2.14. A D. MARIANO J. LÓPEZ LÓPEZ, en representación de EDIFIC, S.A., licenza para
acondicionamento dun local destinado a centro de reparto de correos e telégrafos,
situado na estrada AC-841, Cacheiras s/n, segundo proxecto redactado polo arquitecto
D. Alfonso Pradas Montilla.
Expediente núm: 201.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras de adecuación quedan definidas polo correpondente proxecto básico e de
execución redactado polo arquitecto Alfonso Pradas Montilla, debendo executarse
conforme o mesmo.
-Terase en conta o capítulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Deberá presentar, previo ao inicio das obras, nomeamento do director de obra, director
de execución e coordinador de seguridade e saúde en fase de execución.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. (Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
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Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras (provisional): 2.285,81 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 167,10 €.
Total: 2.452,91 €.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-APROBACIÓN LIQUIDACIÓN DEFINITIVA.
2.15.- Dada conta do escrito presentado por D. FERNANDO MONTES VAAMONDE, con
NIF: 33.263.186-B, de data 29.10.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 8441,
no que solicita a modificación da liquidación correspondente á licenza urbanística
concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión do 8.10.2007, expediente nº 174/07,
por existir un cambio no presuposto de execución material das obras para
acondicionamento dun local destinado a oficina, en Cacheiras, Urbanización Na
Ribeira, bloque 3, baixo 1, sendo o presuposto defintivo da obra 19.500,00 euros.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Aprobar segundo o artigo 103 da Lei de Facendas Locais, a liquidación definitiva co
seguinte detalle:
Orzamento: 19.500,00. ICIO: 2%: 390,00 euros.
Taxa: 60,00 euros.
Total débeda: 390,00 euros.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado e logo de acreditado o pagamento ó
Concello do importe da liquidación se expida a licenza.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de D. MARIANO J. LÓPEZ LÓPEZ, en representación de EDIFIC, S.A., de
data 25.05.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 3753, solicitando licenza de
apertura para o establecemento dun local destinado a uso postal (correos e telégrafos),
en Cacheiras, Pk 4 estrada AC-841.
Vistos, o proxecto redactado polo arquitecto D. Alfonso Pradas Montilla, visado polo
colexio oficial o 7.06.2007, os informes técnico e xurídico de datas respectivamente
16.10.2007 e 5.11.2007, e demais documentación obrante no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Conceder a licenza que se solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
6.010,12 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.

3.2.- Escrito de D. FERNANDO MONTES VAAMONDE, de data 8.06.2007, con rexistro
de entrada no Concello núm. 4.114, solicitando licenza para o establecemento dun local
destinado a oficina inmobiliaria, en Cacheiras, Urbanización Na Ribeira, bloque 3,
baixo 1.
Vistos, a certificación técnica de solidez e seguridade, asinada pola técnica Dª. Raquel
Castro Vázquez, de data 7.06.2007, e o informe favorable da Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade de data 26.10.2007, e demais documentación obrante no
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expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes
dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a licenza que se solicita.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
155,51 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expedirase a licenza.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.3.- Escrito de D. ANTONIO LEIS BLANCO, en representación de QUATRIUM
REFORMAS S.L., CIF/NIF: B-15.903.321 (expte. 21/06), de data 27.10.2006, con
rexistro de entrada no Concello núm. 9147, solicitando licenza para o establecemento
dun local destinado a oficinas e almacén adicado a construción.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 21.05.2007 e o
informe favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 16.04.2007,
segundo os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun local destinado a oficinas e almacén adicado a construción, a
emprazar en Galanas, nº 5, parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
3.4.- Escrito de Dª. ADELAIDA SANTÍN GARABAL, CIF/NIF: H-44.832.492 (expte.
7/07), de data 16.05.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 3529, solicitando
licenza para o establecemento dun local destinado a taller textil.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 3.09.2007 e o informe
favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 20.09.2007, segundo
os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e
perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun local destinado a taller textil, a emprazar en Montouto, estrada de
Penelas, 2, parroquia de Cacheiras.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
3.5.- Escrito de D. PABLO PILLADO ORDOÑEZ, CIF/NIF: AC-581579 (expte. 8/07), de
data 11.06.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 4220, do 12.06.2007,
solicitando licenza para a instalación dun depósito de G.L.P. de 2450 L (aéreo).
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadido o informe do arquitecto técnico municipal do 13.08.2007, segundo os
requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e
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perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para a
instalación dun depósito de G.L.P. de 2450 L (aéreo), a emprazar en Guldris, parroquia
de Cacheiras.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.6.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. MANUEL SERGIO FERRO
BARREIRO, CIF/NIF: 33.280.281-V (expte. 5/07), para licenza de apertura/instalación
dun local destinado a compra e venda de vehículos usados, a emprazar en Galanas,
parroquia de Calo, e dada conta do dictame ambiental emitido pola Delegación
Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do
23.10.2007, calificando dita actividade como molesta e perigosa; a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MANUEL SERGIO FERRO BARREIRO, a licenza provisional para o
establecemento dun local destinado á compra e venda de vehículos usados,
condicionada a súa instalación ó cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade
co dictame ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
do 23.10.2007 (expediente núm. MA962A 2007/000798-1):
-. En caso de utilizarse auga nos labores de limpeza do recinto, deberase instalar unha
arqueta separadora de graxas na condución de evacuación dos sumidoiros e limpala
periodicamente, entragando a materia extraída dela a un xestor de residuos perigosos
autorizado.
-.Deberá cumpri-lo establecido na Lei 7/1997 de protección contra a contaminación
acústica, no seu Regulamento aprobado por Decreto 150/99 de 7 de maio (DOG nº 100
de 27/05/99) e nas respectivas ordenanzas municipais. Tal como se establece no artigo
4º desa Lei, non se poderá inicia-la actividade ou poñer en funcionamento as
instalacións en tanto que non estea comprobado polos órganos inspectores ou mediante
certificación expedida por empresas ou entidades homologadas, que se cumpre a
normativa sobre contaminación acústica.
-.A expulsión ó exterior do aire de ventilación non incidirá directamente sobre os
viandantes.
-.Condicionado a que de acordo coas Leis 10/1998 (B.O.E. nº 96 de 22.04.98) e 10/1997
(D.O.G. nº 168 de data 2.09.97) e a Orden M.A.M./304/2002, de 8 de febreiro pola que
se publican as operacións de valoración e eliminación de residuos e a lista europea de
residuos (B.O.E. nº 43, de data 19.02.02) xestione axeitadamente os residuos, tendo en
conta a recollida selectiva de lixo.
--En caso de realizar tarefas de mantemento ou reparación dos vehículos solicitarán
unha modificación da licenza de actividade.
Outros requisitos:
-.Condicionado ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
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interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.7.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. ALBERTO BESADA SALAS, CIF/NIF:
33.268.103-Y (expte. 15/06), para licenza de instalación dun depósito de G.L.P. de 2450
L (enterrado), a emprazar en Socastro, parroquia de Calo, e dada conta do dictame
ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 24.10.2007, calificando dita actividade como perigosa; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ALBERTO BESADA SALAS, a licenza provisional para a instalación
dun depósito de G.L.P. de 2450 L (enterrado), condicionada a súa instalación ó
cumprimento dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 24.10.2007 (expediente
núm. MA962A 2007/000885-1):
-. Os do proxecto técnico.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º) APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
5º) APROBACIÓN DE PLANS DE SEGURIDADE E SAÚDE.
Visto o informe asinado por Dª Patricia Armada Iglesias, coordinadora de seguridade e
saúde da obra “Execución de piscina municipal cuberta”, de data 30.10.2007, e o
correspondente plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda aprobar dito
plan.
6º) DEVOLUCIÓN DE AVAL.
4.1.- Dada conta do escrito asinado por D. Xosé Rivera Gómez, en representación de
“Dobleclic”, con rexistro de entrada número 7.981, de 19.10.2007, no que solicita que
lle sexa devolta a fianza que ten depositada polo importe de 400,00 Euros, presentado
para o concurso do “Proxecto de creación da web para o Equal compostela Social”, e
visto o informe favorable de Intervención de data 24.10.2007, a Xunta de Goberno
Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 400,00 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
7º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
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7.1. DECLARACIÓN DE APOIO Á CAMPAÑA POLA ETIQUETAXE DOS VIÑOS
EN GALEGO.
A sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía, relativa ó apoio á campaña pola
etiquetaxe dos viños en galego, que copiada literalmente, di o que segue:
“Se o dinamismo económico e a competitividade dun país son o froito de combinarmos
un certo recoñecemento histórico coa capacidade de ofrecer produtos de calidade cunha
imaxe atraente, un dos ingredientes esenciais desa combinación deberá ser o respecto e
a identificación dos produtos coa cultura da terra e da sociedade nas que se crean. No
noso país, iso esixe a incorporación da lingua galega á presentación e divulgación das
mercadorías.
Podemos predicar iso de calquera actividade económica e comercial pero é
especialmente certo no tocante ó sector agroalimentario pola longa tradición que se
agocha trala elaboración, o dinamismo, e o relevo dos seus produtos cun consumo case
universal.
O uso da lingua galega na etiquetaxe reforza a vinculación do produto coa
sociedade, a cultura e a terra nas que xorde, e esa vinculación das mercadorías galegas
con Galicia é un dato avaliado favorablemente, non soamente polos consumidores
galegos, senón tamén fóra do noso país.
No sector agroalimentario o viño xoga, desde sempre, un papel relevante polo
seu prestixio na sociedade e as súas fortes connotacións culturais.
Iso explica que, como cidadáns de Galicia e consumidores, manifestemos a nosa
solidariedade e apoio á campaña en favor do etiquetado dos viños en lingua galega que
promove a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia en
colaboración coa Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Rural e a Secretaría
Xeral de Política Lingüística.
Animamos aos viticultores, adegueiros e cooperativas a que etiqueten en galego
ás súas botellas; ás institucións públicas, os establecementos de distribución e de
restauración a que promovan o consumo dos nosos viños de calidade etiquetados na
nosa lingua; ós cidadáns, a que apoien activamente a campaña co seu consumo; e ás
autoridades autonómicas a que continúen no futuro ese labor de defensa e divulgación
da nosa cultura con iniciativas semellantes noutros sectores alimentarios.
É por iso que en Galicia hai cada vez máis denominacións de orixe e indicacións
xeográficas protexidas de produtos alimentarios que constitúen un recurso decisivo para
o desenvolvemento económico e social do medio rural de cada un dos territorios nos
que se elaboran.
Por todo isto, os representantes das institución públicas e personalidades
asinantes sumámonos á campaña de normalización lingüística "Deixa que o viño fale.
Escolle un viño etiquetado en galego", comprometéndonos a que nos actos
protocolarios, caso de servírense viños, teñan preferenza os etiquetados en lingua
galega.
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ASINANTES
A) Institucións
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Medio rural
Consellería de Vivenda e Solo
Consellería de Cultura e Deportes
Consellería de Innovación e Industria
Consello Consultivo de Galicia
Consello da Cultura Galega
Consello Galego de Relacións Laborais
Consorcio da Zona Franca de Vigo
Universidade de A Coruña
Centro de Investigacións Ramón PIñeiro
Academia Galega de Seguridade Pública
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Concello de A Estrada
Concello de A Guarda
Concello de Catoira
Concello de Moaña
Concello de Mondariz-Balneario
Concello de Muros
Concello de Ourense
Concello de Outes
Concello de O Pino
Concello de Poio
Concello de Redondela
Concello de Rianxo
Concello de Salceda de Caselas
Concello de Santiago de Compostela
Concello de Vigo
Concello de Vilagarcía de ARousa
Confederación Intersindical Galega
Central Sindical Comisións Obreiras
Editorial Galaxia
Edicións Xerais de Galicia
Escola Galega de Administración Püblica
Grupo Academia Postal
Colexio de Avogados de Vigo
Real Academia Galega
Alfonso Álvarez Gándara, decano Colexio Avogados de Vigo
Carlos Aymerich Cano, deputado
Xosé Xoán Barreiro Prado, maxistrado
Xosé Manuel Beiras Torrado, catedrático
Suso de Toro, escritor
Francisco Fernández Riego, escritor
Xesús Ferro Ruibal, investigador
Paz Filgueira Paz, maxistrado
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Xoán I.Fonseca Moretón, Secretario de Administración Local.
Salvador García Bodaño, escritor
Luis M. García Mañá, xefe Superior de Policía de Galicia
Uxio Labarta Pose, biólogo
Antón Louro, deputado
Benito Montero Prego, fiscal.
Xosé Neira Vilas, escritor
Xoán Rúa Prieto, notario
Carlos Varela García, fiscal xefe do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.”
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco asistentes, sendo o número legal
o de seis, acorda aprobar a proposta.
7.2. XORNADAS SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO.
A sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía para a celebración dunhas xornadas
contra a violencia de xénero, que copiada literalmente, di o que segue:
“ Á vista da proposta achegada a esta Alcaldía polo Departamento de Cultura para a
celebración entre os vindeiros días 16 e 26 de novembro dunhas xornadas contra a
violencia de xénero, que inclúen diferentes actos (conferencia, teatro, exposición, mesa
redonda, velada literaria, velada musical e proxección cinematográfica) , propoño á
Xunta de Goberno Local a aprobación desta proposta.”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco asistentes, sendo o número
legal o de seis, acorda aprobar a proposta.
7.3. ACTO DE NOMEAMENTO DE D. AVELINO POUSA ANTELO COMO FILLO
ADOPTIVO DO CONCELLO DE TEO.
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía relativa á celebración do acto de
nomeamento de D. Avelino Pousa Antelo como fillo adoptivo do Concello de Teo, que
copiada literalmente, di o que segue:
“ A vista do acordo adoptado na sesión plenaria que tivo lugar o día 30 de agosto de
2007, relativa ó nomeamento de D. Avelino Popusa Antelo como fillo adoptivo do
Concello de Teo PROPOÑO á Xunta de Goberno Local a celebración do acto de
entrega o vindeiro día 24 de novembro, ás 17:00 horas, no Pazo de Adrán”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco asistentes, sendo o número
legal o de seis, acorda aprobar a proposta.
7.4. SAN MARTIÑO 2007.
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía, que copiada literalmente, di o que
segue:
“ Ante a próxima celebración da Romaría do San Martiño na Carballeira de Francos o
día 11.11.2007, PROPOÑO á Xunta de Goberno Local que o Concello participe
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soamente no dispositivo de seguridade, acordando este ano a non celebración da comida
institucional”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco asistentes, sendo o número
legal o de seis, acorda aprobar a proposta.
7.5. SOLICITUDE DE TANTEO E RETRACTO.
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía, relativa á solicitude da empresa
“Gescur S.L.” do dereito de tanteo e retracto, que copiada literalmente, di o que segue:
“Á vista do informe de Secretaría, de data 23.10.200.7, que a continuación se transcribe
literalmente:
“Resultando que na data 23 de outubro de 2007 co nº 8108 de rexistro de entrada Don
Luis Ruano Ruano, Administrador único de Gescur S.L. en nome da empresa Gestión
Comercializadora Urbanística S.L. domiciliada en Rúa Bautizados. Nº 1, 1º Dch,
Santiago de Compostela, C.P. 15702 presenta escrito nas oficinas xerais do Concello de
Teo que copiado literalmente dí:
“En contestación o seu escrito de data 5 de outubro de 2007, recibido o 17 do mesmo
mes, rogamos que, en base á vixente Lei do solo e de acordo coa conversación mantida
coa Sra. Secretaria de ese Concello, se sirvan conceder a esta empresa a limitación a
un ano da inscripción rexistral do dereito de tanteo e retracto previsto no punto 24
(cumprimento das obrigas e garantías) do Prego do concurso das parcelas do SAU-4
(Augas Mansas)”
Así, por orde do sr. Alcalde – Presidente e á vista do escrito INFORMO:
Na data 26 de marzo de 2007 a Xunta de Goberno Local do Concello de Teo aprobou, o
prego de cláusulas económico-administrativas para o alleamento das parcelas de
propiedade municipal no polígono único do plan parcial do SAU-4.
Pola súa parte a cláusula nº 8 do prego dí:
“DEREITO DE TANTEO E RETRACTO”
Para poder proceder á venda da parcela ou parcelas,o adxudiatario, ou os posteriores
adquirentes, deberán notificalo ao Concello con polo menos quince días de antelación,
e este terá dereito de tenteo, que poderá exercer durante o indicado prazo contado
dende a data de notificación. En caso de non efectuar esta, o Concello terá dereito de
retracto de calquera posible venda. Os dereitos de tenteo e retracto, que deberán
constar na escritura de formalización do contrato e ser inscritos no Rexistro da
propiedade”
As parcelas obxecto deste alleamento non están sometidas a ningún réxime de
protección pública.
Examinada a Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia
9/2002 no seu artigo 179 dí no que respecta ó dereito de tenteo e retracto:

ARTIGO 179. Delimitación de áreas.
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1. A efectos de garantizar el cumplimiento de las previsiones temporales del
planeamiento, incrementar el patrimonio de suelo y, en general, facilitar el
cumplimiento de los objetivos de aquel, los municipios podrán delimitar áreas en las
cuales las transmisiones onerosas de terrenos quedarán sujetas al ejercicio de los
derechos de tanteo y retracto por la Corporación respectiva.
2. Al delimitarse estas áreas habrá de establecerse si las transmisiones sujetas al
ejercicio de tales derechos son sólo las de terrenos sin edificar, tengan o no la
condición de solares, o se incluyen también las de terrenos con edificación que no
agote el aprovechamiento permitido por el plan, con edificación en construcción,
ruinosa o disconforme con la ordenación aplicable.
3. Podrá igualmente disponerse en el acuerdo de delimitación de áreas la sujeción al
ejercicio de los expresados derechos de las transmisiones de viviendas en construcción
o construidas, siempre que el transmitente hubiera adquirido del promotor y, en el
segundo caso, la transmisión se proyecte antes de transcurrido un año desde la
terminación del edificio.
4. Si el ámbito delimitado estuviese previamente declarado, en todo o en parte, como
área de rehabilitación integrada, podrá tambien establecerse en el correspondiente
acuerdo que el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto abarcará incluso las
fincas edificadas conforme a la ordenación aplicable, tanto en el supuesto de que la
transmisión se proyecte o verifique en conjunto como fraccionada mente, en régimen o
no de propiedad horizontal.
5. El plazo máximo de sujeción de las transmisiones al ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto será de diez años, salvo que, al delimitarse el área, se hubiera fijado
otro menor.
Así, á vista de todo o exposto esta Secretaría considera que a cláusula nº 8 establecido
no prego económico-administrativo para o alleamento das parcelas de propiedade
municipal no polígono único do plan parcial do SAU-4 debe ser obxecto de
interpretación pois a venda das parcelas é libre e non figuran éstas dentro dunha área de
delimitación expresa fixada pola Corporación Municipal na cal as transmisións onerosas
quedna suxeitas ó exercicio dos dereitos de tanteo e retracto.
Si entendéramos que o feito de regular na cláusula nº 8 do prego que rexe este
alleamento o dereito de tenteo e retracto como carga para estas parcelas é acto suficiente
para entender que a Corporación Municipal delimitou unha área expresamente, en todo
caso debería establecerse plazo máximo para o exercicio detes dereitos. Dí o 179.5 da
LOUGA que o prazo máximo é de dez anos salvo que se fixara outro prazo menor.
Entendendo que ante a falta de acordo expreso de delimitación de áreas e suxeición das
mesmas a prazo, a única carga que ten a parcela é a cláusula do prego económicoadministrativo aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 26 de marzo de 2007,
esta secretaría considera que o mesmo órgano, esto é a Xunta de Goberno Local pode
interpretar a cláusula e establecer o prazo máximo.
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Polo que respecta á solicitude presentada por GESCUR S.L. na que solicita a limitación
dos dereitos de tenteo e retracto ao prazo dun ano, sóamente informar ao órgano de
contratación que o 179.3 da LOUGA
“ Podrá igualmente disponerse en el acuerdo de delimitación de áreas la sujeción al
ejercicio de los expresados derechos de las transmisiones de viviendas en construcción
o construidas, siempre que el transmitente hubiera adquirido del promotor y, en el
segundo caso, la transmisión se proyecte antes de transcurrido un año desde la
terminación del edificio”
Entendendo esta Secretaría que o prazo dun ano límite para a carga dos dereitos de
tenteo e retracto pode ser suficiente para evitar a especulación non se ve inconveniente
xurídico algún á solicitude presentada.
Esto é o meu informe sen prexuízo doutro mellor fundamentado en dereito.”,
PROPOÑO á Xunta de Goberno Local conceder o solicitado no escrito presentado por
Gescur S.L. en data 23 de outubro de 2007 co nº 8108 de rexistro de entrada.”.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco asistentes, sendo o número
legal o de seis, acorda aprobar a proposta.

7.6 PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN
Á vista da proposta da Mesa de contratación reunida en data 2 de novembro de 2007
para a apertura da oferta económica das obras incluídas no Plan Provincial de
Cooperación local 2007 subvencionado pola Excma. Deputación provincial de A
Coruña que copiada literalmente dí:
Examinada toda a documentación obrante no expediente
Programa
control interno
de actuación
de calidade
ambiental

prazo

prezo

Cabovila-Solláns
M. M
A.H.
T. y M.

presenta
presenta
presenta

TyM

1,5%
2,02%

4 meses
85 días
4 meses

42.839,55€ sen baixa
37.677,38€ baixa de 5162,17€
37.037,67€ baixa de 5801,88€

presenta

2,02%

4 meses

49800€

M.M.

presenta

1,5%

4 meses

41532,26€ baixa de 13836,71€

Veiga de Brea
T yM

presenta

2,02%

4 meses

40.900€

M.M.

presenta

1,5%

4 meses

Mazas-Quintáns
baixa de 5568,97€

baixa de 4584,08€

34554,25€ baixa de 10929,82€
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Buñou-Iglesia
T.yM.
presenta

2,03%

4 meses

53.700€

M.M.

1,5%

4 meses

44.928,14€ baixa de 14816,73€

presenta

baixa de 6044,87€

Rarís-Rey
T.yM.

presenta

2,03%

4 meses

53.900€

M.M.

presenta

1,5%

4 meses

44.920,28€ baixa de 14981,41€

Sisto-Vilar
M.M.
A.H.

presenta
presenta

1,5%

4 meses
4 meses

40.166,67€ baixa de 0 euros
35.338,64€ baixa de 4828,03€

T. y M.

presenta

2,02%

4 meses

34.829,28€ baixa de 5327,39€

Guldrís-Lamas
M.M.
presenta
A.H.
presenta

1,5%

TyM

baixa de 6001,69€

4 meses
46.429,65€ baixa de 0 euros
reduce nunha
semana o prazo 40.820,95 baixa de 5608,70€

presenta

2,02%

4 meses

40.045,47€ baixa de 6384,18 euros

Luou-Lampai:
MM:
presenta

1,5%

4 meses

43.000 euros baixa de 4883,32€

TM:

2,04%

4 meses

36.137,54€ baixa de 11.745,78€

presenta

Así, á vista das ofertas presentadas e tendo en conta que aínda que na obra de CabovilaSolláns, Sisto-Vilar e Guldrís-Lamas Arias Hermanos presenta mellor oferta que
Transportes y Maquinaria non presenta o compromiso de dedicar porcentaxe do
presuposto a control interno de calidade, a Mesa de Contratación acorda elevar á Xunta
de Goberno Local o seguinte acordo:
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN CABOVILA-SOLLANS: adxudicación a Transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN MAZAS-QUINTANS: adxudicación a Transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN VEIGA DE BREA-IGLESIA LUOU: adxudicación a transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN BUÑOU-IGLESIA: adxudicación a Transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN RARIS-CAMPO DE FESTA REIS: adxudicación a Transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN SISTO-VILAR: adxudicación a Transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN GULDRÍS-LAMAS: adxudicación a Transportes y maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN LUOU-LAMPAI:adxudicación a Transportes y Maquinaria

Acordouse adxudicar as obras incluídas no Plan Provincial de Cooperación Local 2007
subvencionadas pola Excma. Deputación Provincial a:
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN CABOVILA-SOLLANS: adxudicación a Transportes y
Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN MAZAS-QUINTANS: adxudicación a Transportes y
Maquinaria
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AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN VEIGA DE BREA-IGLESIA LUOU: adxudicación a
transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN BUÑOU-IGLESIA: adxudicación a Transportes y
Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN RARIS-CAMPO DE FESTA REIS: adxudicación a
Transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN SISTO-VILAR: adxudicación a Transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN GULDRÍS-LAMAS: adxudicación a Transportes y
maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN LUOU-LAMPAI:adxudicación a Transportes y
Maquinaria

8º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulou ningunha.

E non habendo máis asuntos que tratar pola Alcaldía deuse por rematada a sesión,
levantándoa sendo as quince horas e vinte minutos, de todo o que como Secretaria
certifico, de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde, coas reservas do art. 206 do R.O.F.,
debendo remitirse copias en cumprimento do art. 56 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Vº e Prace. O Alcalde

Asdo.: Martiño Noriega Sánchez

A Secretaria Xeral,

Asdo: Cristina Castro Fuentes
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BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 20 DE NOVEMBRO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 20 de novembro de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez.e D. Ángel Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA
05.11. 2007
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda aprobala sen ningunha modificación, e que se rexistre no libro
correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente
a compoñen, acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse
deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais pertinentes.
Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos devengados polos
expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o
pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. JOSÉ REY CAJARAVILLE, licenza para obras de retellado dun alpendre de 96
m2, en Xermeade, nº 14, parroquia de Reis.
Expediente núm: 202.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda

clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán peresentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 59,73 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 119,73 euros.
2.2. A Dª. MARÍA CRISTINA E. PASCUAL VILLANUEVA, licenza para obras de
retellado da vivenda de 80 m2 en Cantoña, , parroquia de Luou.
Expediente núm: 203.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico da
Coruña do 17.10.2007, mantendo o sistema estructural existente; alturas de cornixa e do
cumio, así como as pendentes dos faldróns.
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar

a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán peresentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 49,78 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 109,78 euros.
2.3. A D. ROBERTO LÓPEZ ABUÍN, licenza para obras de retellado da vivenda de 94
m2, en Cepeda, parroquia de Oza.
Expediente núm: 204.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico da
Coruña do 17.10.2007, mantendo o sistema estructural existente; alturas de cornixa e do
cumio, así como as pendentes dos faldróns.
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán peresentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).

-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 58,49 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 118,49 euros.
2.4. A D. JUAN MENDOZA CAJADE, licenza para obras de retellado de 144 m2 na
edificación situada na finca nº 665 de Ribeira, parroquia de Reis.
Expediente núm: 205.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento do artigo 103 do Plan Xeral sobre estética e integración ambiental
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 89,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 149,60 euros.
2.5. A D. MANUEL PÉREZ LÓPEZ, licenza para obras de substitución de tella da cuberta
e colocación de canalón na casa nº 12 de Casal de Reis, parroquia de Raris.
Expediente núm: 206.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.

-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da mencionada Lei,
para harmonizar coa paisaxe. “A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas
características do contorno e os materiais empregados para a renovación e acabado de
fachadas e cubertas das edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar
coa paisaxe na que se vaian levar a cabo”.
-Darase cumprimento do artigo 103 do Plan Xeral sobre estética e integración ambiental
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 109,82 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 169,82 euros.
2.6. A COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA U-1-B DE OS TILOS, licenza para obras
de reparación de humidades, grietas e fisuras no garaxe do bloque de vivendas,
parroquia de San Francisco de Asis.
Expediente núm: 207.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán interiores e non afectarán a estructura da edificación.
-A construción dará cumprimento do artigos 104 da Lei 9/2002 e do Plan Parcial de Os
Tilos.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 34,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 94,00 €.
2.7. A D. XOSÉ MANUEL VEGA GÓMEZ, licenza para instalación dunha piscina
prefabricada en Agoso, parroquia de Oza.

Expediente núm: 208.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Executarase de acordo coa documentación presentada, cumprindo as condicións de
seguridade en execución de obras e respetando tódalas medidas de seguridade vixentes.
-Para proceder ao vaciado da piscina, solicitará previamente autorización municipal e
executaranse de acordo coas indicacións da compañía adxudicataria Aquagest.
-As construcións e instalacións deberán adaptarse ao ambiente no que estivesen situadas
en cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 207,50 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 267,50 €.
2.8. A D. JOSÉ BARREIRO BLANCO, en representación dos VECIÑOS DE AUGA DE
VILANOVA, licenza para reparación de tubería na vía pública, segundo plano que
xuntan coa solicitude, en Vilanova, parroquia de Recesende.
Expediente núm: 209.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Respetaranse as canalizacións públicas que poideran existir na zona.
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 20,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 80,00 €.
2.9. A Dª. VANESA GÓMEZ BRAÑA, licenza para acondicionamento dun local
destinado a librería na urbanización Teo 2000, portal 1, baixo A, na Ramallosa,
parroquia de Lucí, segundo memoria valorada que presenta.
Expediente núm: 210.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras serán interiores e non afectarán a estructura e instalacións da edificación.

-A construción dará cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002.
-As obras executaranse de acordo co procedemento legalmente establecido, dando
cumprimento das condicións de seguridade vixentes.
-Tramitará a correspondente licenza de apertura da actividade.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 87,60 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 147,60 €.
2.10. A Dª. MANUELA CARRIL PAMPÍN, en nome da comunidade de herdanza, licenza
para a parcelación da finca que indican nos planos e documentación xunta coa
solicitude, redactada polo enxeñeiro técnico agrícola D. Francisco Javier Bellett García,
situada na Poboa, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 211.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
- A segregación realizarase de acordo coa documentación presentada.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
Total: 180 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRÓRROGA
2.11.-Visto o escrito de D. MANUEL PORTO CAO, en representación da sodiedade
PROMOCIONES VENGALICIA, S.L., de data 15.11.2007, con rexistro de entrada no
Concello núm. 9056, do 19.11.2007, no que solicita prórroga da licenza que lle
concedera a Comisión de Goberno en sesión de data 10.01.2005, expediente 14/05, para
construción de sete vivendas aisladas en candansúa parcela, situadas en Fornelos, fincas
nº 199-A, 199-B, 199-C, 199-D, 199-E, 199-F e 199-G, parroquia de Rarís, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder, en base ao artigo 197.2 da Lei 9/2002, a prórroga solicitada por unha soa
vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3º) APROBACIÓN DE PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE.
Visto o informe asinado por Dª Laura López Santiago, coordinadora de seguridade e
saúde da obra “Saneamento en Fornelos(Rarís)”, de data 28.08.2007, e o correspondente
plan de seguridade e saúde, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis
membros a compoñen, acorda aprobar dito plan.

4º) PROPOSTA DE CONCESIÓN DE AXUDAS Ó ENSINO E TRANSPORTE
CURSO 2007-08.
A Xunta de Goberno Local acorda que este expediente quede enriba da mesa por non
estar todos os trámites rematados
5º) ADXUDICACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
5.1. ADXUDICACIÓN DA OBRA DE ADECUACIÓN DE LOCAL DESTINADO A
MEDIATECA NA URBANIZACIÓN MIRASOL DE CACHEIRAS.
Dáse lectura pola secretaria da proposta de Mesa de contratación reunida o día 13 de
novembro de 2007.
Rematado o acto de apertura xa en acto non público a Mesa de Contratación procede a
analizar o informe de valoracións efectuado polo arquitecto técnico Don Javier Castro
Martínez.
CONMER MASIDE: 27,6+32.91 (puntuación resultante da oferta económica):60,51
PUNTOS
PENA CARAMÉS, FERNANDO: 19+2,29:21,29 PUNTOS
Oº VIGA S.L.:36.6+1.63:38,23 PUNTOS
H.V.O. S.L.:26,5+40: 66.5 PUNTOS
JOSCON:29,5+35,87:65,37 PUNTOS
CONSTRUMAD 2012:10+25,94:35,94 PUNTOS
COARBIS:28+1,17:29,17 PUNTOS
Así, á vista das puntuacións obtidas polas diferentes empresas, a Mesa de Contratación
acorda por unanimidade propoñer á adxudicación das obras de adecuación de local
destinado a mediateca en Urbanización Mirasol, Cacheiras a H.V.O. S.L.:26,5+40:
66.5 PUNTOS
Así, á vista da proposta da Mesa de contratación, os membros da Xunta de Goberno
local por unanimidade acordan adxudicar as obras de adecuación de local destinado a
mediateca na urbanización Mirasol, Cacheiras a Hermanos Vigo Otero S.L.prezo de
adxudicación:79.873,17 € (setenta e nove mil oitocentos setenta e tres euros con
dezasete céntimos), prazo de ejecución: catro meses dende a formalización do contrato.
En todo caso, a execución da obra debe axustarse ao proxecto das obras previamente
aprobado e as referencias técnicas presentadas polo adxudicatario.
O adxudicatario deberá presentar a garantía definitiva que se corresponde co 4% do
importe de adxudicación
5-2 ADXUDICACIÓN DOS TRABALLOS DE NUMERACIÓN DE FINCAS
URBANAS E RÚSTICAS NO CONCELLO DE TEO.
Dase lectura pola secretaria á proposta da mesa de contratación reunida o día 20 de
novembro que copiada literalmente dí:
En acto público se abre o sobre B da empresa SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
CATASTRALES no que consta:
- que cumple todos os requisitos e condicións para a licitación.
- Que o importe dos traballos a realizar ascende a 29.900€ ( IVE engadido así
como todos os gastos)
- Que dividirán o traballo en dous ciclos

-

Que o tempo estimado de realización dos traballos é de 5 meses.

Así, a Mesa de contratación acorda por unanimidade dos asistentes propoñer a
adxudicación dos traballos de numeración de fincas urbanas e rústicas á empresa
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y CATASTRALES
Así, á vista da proposta da Mesa de contratación, os membros da Xunta de Goberno
Local acordan por unanimidade adxudicar os traballos de numeración de fincas urbanas
e rústicas no Concello de Teo á empresa SERVICIOS INMOBILIARIOS Y
CATASTRALES. Prezo de adxudicación :29.900€, prazo de execución:5 meses
6º) PROPOSTAS DE ALCALDÍA.
6.1. DEVOLUCIÓN DE AVAIS.
6.1.1. Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Fernández Fuentes, en
representación de “Instalacións Eléctricas Manuel Fernández”, con rexistro de entrada
número 8.543, de 31.10.2007, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada polo importe de 312.000 pesetas (1875,16 Euros), presentada como garantía
da “Conservación de alumeados públicos e demáis instalacións de titularidade
municipal”, e visto o informe favorable de Intervención de data 06.11.2007, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 1875,16 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
6.1.2. Dada conta do escrito asinado por D. Manuel Fernández Fuentes, en
representación de “Instalacións Eléctricas Manuel Fernández”, con rexistro de entrada
número 8.544, de 31.10.2007, no que solicita que lle sexa devolta a fianza que ten
depositada polo importe de 2.640,00Euros, presentada como garantía no concurso de
adxudicación do servizo de Conservación e mantemento das instalacións eléctricas do
Concello de Teo, e visto o informe favorable de Intervención de data 06.11.2007, a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de 2.640,00 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a Intervención para
a cancelación da fianza.
6.2. SENTENCIA ESCOLA INFANTIL DE CALO.
Á vista da sentencia do Xulgado do Contencioso Administrativo nº un de Santiago de
Compostela, notificada a este Concello, e relativa á adxudicación do contrato de xestión
da escola infantil de Calo, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda non
recorrer o auto.
6.3. CREACIÓN DO SERVIZO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE TEO.
A Sra. Secretaria dá lectura á proposta da Alcaldía relativa á creación do Servizo
Municipal de Protección Civil, que copiada literalmente, di o que segue:

“A Lei 2/1985, do 21 de xaneiro, sobre Protección Civil e o Real Decreto 407/1992, do
24 de abril, que desenvolve a Norma Básica, en distintas partes do seu articulado
recollen a participación, responsabilidade e competencias das diferentes administracións
públicas na Protección Civil, tendo un papel importante os concellos que por ser a
administración máis cercana ós cidadáns e convírtese na célula básica de protección
civil, sendo a primeira en intervir en cantas emerxencias ocorran.
Para articular as oportunidades de colaboración dos cidadáns, individualmente
considerados, coa protección civil municipal, regulamentouse a organización e
funcionamento da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil deste Concello, que
se vinculou ós servizos básicos de intervención en emerxencias dependentes do
Concello para realiza-las tarefas que procedan, sen prexuizo do que se poida establecer
nas leis sobre prestación persoal e de servizos con carácter obrigatorio.
A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Teo desenvolve unha importante
labor desde fai xa varios anos. Neste momento, cun concello coma o de Teo, en
continuo crecemento poboacional, considérase necesario realizar unha aposta pola
semiprofesionalización do servizo, polo que PROPOÑO á Xunta de Goberno Local a
creación do Servizo Municipal de Protección Civil de Teo, que se coordinará en todo
momento coa Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, para o que se incluirá a
correspondente partida nos orzamentos correspondentes ó seguinte exercicio de 2008.”

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda aprobar a proposta da Alcaldía.
6-4 APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ESCOLA INFANTIL DA
RAMALLOSA.
Á vista da providencia de Alcaldía de data 2 de novembro de 2007 na que
considerando que o Anexo de Investimentos do Orzamento de 2007 contempla a
realización da obra denominada Escola Infantil na Ramallosa, e tendo en conta que dita
obra está cofinanciada con fondos comunitarios procedentes do Plan PRODER ordeaba
o inicio do expediente de contratación
Redactados os pregos de cláusulas e emitidos os informes preceptivos.
Retido crédito por importe de 414.120,00€ na partida presupostaria 422/62201/01
A Xunta de goberno Local por unanimidade dos seus membros acorda:
1º.- Aprobar o proxecto básico para a construcción de escola infantil na Ramallosa,
visado polo colexio oficial de arquitectos de Galicia na data 18 de maio de 2006,

2º.-Aprobar o proxecto reformado do básico, o proxecto de execución para a
construcción de Escola infantil na Ramallosa. e o proxecto de seguridade e saúde
presentados por rexistro de entrada nº 8444 na data 29 de outubro de 2007.
3º.-Aprobar o expediente de contratación das obras de escola infantil na Ramallosa
elixindo o concurso como procedemento de lictación.
4º.-Que se publique no BOP e no DOGA para abrir a licitación
6.5-RECTIFICACIÓN DE ERROS
Á vista de que en sesión de Xunta de Goberno Local de data 5 de novembro de 2007
adoptouse o acordo de adxudicación das obras do Plan de Cooperación Provincial 2007
subvencionadas pola Excma. Deputación Provincial da Coruña e que na redacción do
acordo existen erros numéricos, a Xunta de Goberno Local, en virtude do disposto no
artigo 105 da lei 30/1992 de procedemento administrativo común acorda:
1º:rectificar os erros de transcrición existentes
2º.- que o acordo quede redactado como segue:
Á vista da proposta da Mesa de contratación reunida en data 2 de novembro de 2007
para a apertura da oferta económica das obras incluídas no Plan Provincial de
Cooperación local 2007 subvencionado pola Excma. Deputación provincial de A
Coruña que copiada literalmente dí:
Examinada toda a documentación obrante no expediente relativa as empresas Martínez Montes (en adelante
MM),Transportes y Maquinaria (en adelante TM) e Arias Hermanos (en adelante AH)
Programa
de actuación
ambiental

control interno
de calidade

prazo

1,5%

prezo

Cabovila-Solláns
M. M
A.H.
T. y M.

presenta
presenta
presenta

2,02%

4 meses
85 días
4 meses

42.839,55€ sen baixa
37.677,38€ baixa de 5162,17€
37.037,67€ baixa de 5801,88€

MyM

presenta

2,02%

4 meses

49800€

T. .M.

presenta

1,5%

4 meses

41532,26€ baixa de 13836,71€

Veiga de Brea
M yM

presenta

2,02%

4 meses

40.900€

Mazas-Quintáns

T.M.

Buñou-Iglesia

presenta

1,5%

4 meses

baixa de 5568,97€

baixa de 4584,08€

34554,25€ baixa de 10929,82€

M.yM.
T.M.

Rarís-Rey
M .yM.

presenta
presenta

presenta

2,03%
1,5%

2,03%

T.M.

presenta

1,5%

Sisto-Vilar
M.M.
T.M..

presenta
presenta

1,5%

A.H..

presenta

Guldrís-Lamas
M.M.
presenta
T.M..
presenta

A.H.

presenta

2,02%

1,5%

2,02%

4 meses
4 meses

4 meses
4 meses

4 meses
4 meses
4 meses

53.700€

baixa de 6044,87€

44.928,14€ baixa de 14816,73€

53.900€

baixa de 6001,69€

44.920,28€ baixa de 14981,41€

40.166,67€ baixa de 0 euros
35.338,64€ baixa de 4828,03€
34.829,28€ baixa de 5327,39€

4 meses
46.429,65€ baixa de 0 euros
reduce nunha
semana o prazo 40.820,95 baixa de 5608,70€
4 meses

40.045,47€ baixa de 6384,18 euros

Luou-Lampai:
MM:
presenta

1,5%

4 meses

43.000 euros baixa de 4883,32€

TM:

2,04%

4 meses

36.137,54€ baixa de 11.745,78€

presenta

Así, á vista das ofertas presentadas e tendo en conta que aínda que na obra de
Cabovila- Solláns, Sisto-Vilar e Guldrís-Lamas Arias Hermanos presenta mellor oferta
que Transportes y Maquinaria non presenta o compromiso de dedicar porcentaxe do
presuposto a control interno de calidade, a Mesa de Contratación acorda elevar á
Xunta de Goberno Local o seguinte acordo:
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN CABOVILA-SOLLANS: adxudicación a Transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN MAZAS-QUINTANS: adxudicación a Transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN VEIGA DE BREA-IGLESIA LUOU: adxudicación a transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN BUÑOU-IGLESIA: adxudicación a Transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN RARIS-CAMPO DE FESTA REIS: adxudicación a Transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN SISTO-VILAR: adxudicación a Transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN GULDRÍS-LAMAS: adxudicación a Transportes y maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN LUOU-LAMPAI:adxudicación a Transportes y Maquinaria

Acordouse adxudicar as obras incluídas no Plan Provincial de Cooperación Local
2007 subvencionadas pola Excma. Deputación Provincial a:
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN CABOVILA-SOLLANS: adxudicación a Transportes y
Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN MAZAS-QUINTANS: adxudicación a Transportes y
Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN VEIGA DE BREA-IGLESIA LUOU: adxudicación a
transportes y Maquinaria

AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN BUÑOU-IGLESIA: adxudicación a Transportes y
Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN RARIS-CAMPO DE FESTA REIS: adxudicación a
Transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN SISTO-VILAR: adxudicación a Transportes y Maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN GULDRÍS-LAMAS: adxudicación a Transportes y
maquinaria
AFRMDº E ACONDICTº PISTA EN LUOU-LAMPAI:adxudicación a Transportes y Maquinaria

7º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulan rogos e preguntas.
Sendo as quince horas dase por rematada a sesión da que eu, secretaria, estendo acta que
asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
Teo, 20 de novembro de 2007
O ALCALDE

A SECRETARIA

Martiño Noriega Sánchez

Cristina Castro Fuentes

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 4 DE DECEMBRO DE 2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do Concello por estar
en obras), sendo as 14 horas do día 4 de decembro de 2007, reuníronse en primeira
convocatoria os señores concelleiros de seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr.
Alcalde D. Martiño Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González, Dª Carme
Hermida Gulías e D. Andrés Fernández Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida constitución, o
Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os seguintes acordos conforme á
seguinte orde do día que figura na convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE DATA --.--.
2007
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda aprobala sen ningunha modificación, e que se rexistre
no libro correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e vistos os informes
técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos
seis que legalmente a compoñen (agás no expediente núm. 2.10, en que a Sra.
Concelleira Hermida Gulias absténse ó abeiro do disposto no art. 28 da Lei 30/1992, de
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común), acorda conceder a seguinte relación de licenzas. As licenzas
outorganse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro.
Condicionadas ao cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións
sectoriais pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de dereitos
devengados polos expedientes respectivos que será notificada por Secretaría e logo de
acreditado o pagamento polo interesado expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se establecen,
segundo os informes técnicos:
2.1. A D. CARLOS JAVIER PARAJÓ NAVEIRA, licenza para rehabilitación e ampliación
dunha vivenda unifamiliar situada en A Igrexa, parroquia de Luou, segundo proxecto
redactado polo arquitecto D. Fernando Palomino Barba.
Expediente núm: 212.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do mesmo visada no
colexio oficial de arquitectos con data 20.07.2007.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da Consellería de Medio
Ambiente de “productores de residuos da construción” (Decreto 352/02 do 5 de
decembro).
-O promotor non poderá realiza-la baranda en tanto non presente o novo deseño
reclamado polo informe do servizo de patrimonio cultural.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar a licenza de
primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto 311/92 do 12 de
novembro de 1992 CONDICIÓNS DE HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227
do 20 de novembro de 1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha
certificación final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G1 - NÚCLEO RURAL TRADICIONAL
SNR-T

-Tipoloxía edificatoria: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: FERNANDO PALOMINO BARBA.
-Arquitecto técnico director: EMILIO MATO INIGUEZ.
-Presuposto: 80.577,63 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 1.611,55 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
-. Cartel indicador: 120 €.
Total: 1.791,55 euros.
2.2. A D. JESÚS BLANCO MIRÁS, licenza para construción dun galpón de usos
agrícolas de 30 m2, en Guldrís, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 213.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Axustaranse a normativa vixente, dando cumprimento das condicións de retranqueo
mínimo de 3 metros a lindeiros e a 8 metros do eixe da pista pública.
-Altura máxima 2.30 m.
-Pendente máxima da cuberta 80%.
-Será obrigatorio empregar tella do país, segundo o artigo 104.c) da Lei 9/2002, para
harmonizar coa paisaxe. A construción deberá presentar todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente terminados, con emprego neles das formas e os
materiais que menor impacto produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en

todo caso, os que favorezan en mellor medida a integración no contorno inmediato e na
paisaxe.
-Situarase na parte posterior da finca e o conxunto de edificacións auxiliares non
sobrepasará a ocupación do 10% da parcela susceptible de edificación.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 85,06 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 145,06 euros.
2.3. A Dª. MARÍA DEL PILAR CASTRO PASCUAL, licenza para obras de retellado dun
hórreo de 6x1,80 m en Mouromorto, parroquia de Calo.
Expediente núm: 214.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico da
Coruña do 7/11/2007, non debendo utilizar fibrocemento nas obras, debendo ser o
retellado con entaboado.
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 6,72 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 42,00 €.
Total: 48,72 euros.
2.4. A D. ANTONIO CARNEIRO FUENTES, licenza para cambiar a cubrición da cuberta
(so tellas) de 131 m2 na edificación situada en Fornelos, 30, parroquia de Raris.
Expediente núm: 215.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:

-Dará cumprimento das condicións da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico da
Coruña do 7/11/2007, mantendo o sitema estructural existente; alturas de cornixa e do
cumio, así como as pendentes dos faldróns. As vigas da cuberta deberán ser de madeira.
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do controno e
os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se
vaian levar a cabo.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona.
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 81,51 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 141,51 euros.
2.5. A Dª. Mª DEL CARMEN NANDE REBOREDO, licenza para retellado e reparación de
fachadas de 48 m2 en Ribas, parroquia de Oza.
Expediente núm: 216.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Dará cumprimento das condicións da Comisión Territorial do Patrimonio Histórico da
Coruña do 7/11/2007, mantendo o sitema estructural existente; alturas de cornixa e do
cumio, así como as pendentes dos faldróns. As vigas da cuberta deberán ser de madeira.
-As fachadas deberán ser revestidas e pintadas de branco, segundo informe
condicionado da Comisión de Patrimonio.
-Non se modificará o volume actual da edificación, e as obras non afectarán á estructura
da mesma.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.

-A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do controno e
os materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas deberán harmonizar coa paisaxe na que se
vaian levar a cabo.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona (neste caso revestido e pintado de
branco).
-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 45,19 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 105,19 euros.
2.6. A D. PABLO PILLADO ORDOÑEZ, licenza para instalación dun depósito de G.L.P.
de 2450 litros (aéreo), en Guldrís, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto redactado
polo enxeñeiro D. Salvador Alba Fernández.
Expediente núm: 217.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-A construción deberá cumprir coas normas de adaptación ao ambiente, segundo o
artigo 104 da Lei 9/2002.
-Terase en conta o capitulo I.- Licenzas urbanísticas do Decreto 28/1999 do 21 de
xaneiro polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística con vixencia
parcial.
-Dará cumprimento dás condicións da normativa sectorial e do dictame ambiental da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de data 16.11.2007,
expediente núm. MA962A 2007/001000-1.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 42,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 102,66 €.

2.7. A D. JENARO CARNEIRO GALLEGO, licenza para obras de canalización soterrada
para paso de auga privada atravesando pista en Cobas, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 218.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, presentando a tal efecto aval por
importe de 200 €.
-As obras non afectarán as infraestructuras municipais nin a posibles canalizacións que
existan na zona.
-A canalización situarase a unha profundidade mínima de 80 centímetros para evitar
rotura por parte das maquinas de obras públicas.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3,57 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 63,57 €.
2.8. A D. RAFAEL GESTAL RODRÍGUEZ, licenza para obras de canalización de augas
cruzando a estrada municipal en San Domingo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 219.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, presentando a tal efecto aval por
importe de 250 €.
-Dará cumprimento das condicións de Augas de Galicia do expediente DH.W15.22934.
-As obras efectuaranse baixo as directrices da compañía adxudicataria Aquagest.
-As obras non afectarán as infraestructuras municipais nin a posibles canalizacións que
existan na zona e deixarán libre a cuneta existente, de xeito que o Concello poida levar a
cabo libremente as obras de mantemento e conservación.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 22,66 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 82,66 €.

2.9. A D. MANUEL BARROS MAGARIÑOS, licenza para obras de canalización de rubo
de auga potable cruzando pista pública de uns 18 m/l, para uso privado en Vilar de
Calo, parroquia de Calo.
Expediente núm: 220.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, presentando a tal efecto aval por
importe de 250 €.
-A canalización situarase a unha profundidade mínima de 80 centímetros para evitar
rotura por maquinaria de obras públicas de xeito que o Concello poida levar a cabo
libremente as obras de mantemento e conservación.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 8,03 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 68,03 €.
2.10. A Dª. CARME HERMIDA GULÍAS, licenza para obras no interior da súa
propiedade, consistentes na substitución de tubos de drenaxe xa existentes de 30 metros
lineais en “A Vesada de Riba”, no Sisto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 221.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:

-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 3,86 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 63,86 €.
2.11. A D. ALBERTO ARIAS BRAÑA, licenza para levantar tres chanzos na entrada da
vivenda para evitar humidades, colocando impermeabilización e reposición dos mesmos
en Vilar de Calo, nº 30, parroquia de Calo.
Expediente núm: 222.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-As obras non afectarán a estructura da edificación.
-Darase cumprimento do artigo 9 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, referido ós deberes de conservación e rehabilitación para toda
clase de terreos, construcións, edificios e instalacións, concretamente realizaranse as
obras necesarias para a protección do medio rural e ambiental.
-Darase cumprimento do artigo 104 da Lei 9/2002 e do artigo 6 e 103 do Plan Xeral
aprobado inicialmente no Concello, de xeito que calquera actuación que puidera afectar
a percepción da paisaxe urbana e territorial deberá axustarse as condicións de estética e
integración ambiental do núcleo existente.
-As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 12,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 72,00 €.
2.12. A UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., licenza para obras de instalación de liña
eléctrica de media tensión LMTS, centro de transformación prefabricado (CTC), liña de
baixa tensión aérea e apoios de formigón e rede de baixa tensión soterrada, en Regoufe,
parroquia de Luou (SDG 511394100022).
Expediente núm: 223.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Repoñerá o pavimento en perfectas condicións, respetanto as canalizacións e servizos
urbanísticos existentes na zona, presentando a tal efecto aval por importe de 2.000 €.
-Dara cumprimento das condicións técnicas do Regulamento Electrotécnico e demáis
normativa sectorial aplicable.
-Os apoios retranquearanse o mais posible do centro da vía pública dando cumprimento
das condicións do artigo 29 da Lei 9/2002.

-. As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data do outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 893,04 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 953,04 €.
2.13. A D. LUIS FRAGA LÓPEZ, en representación de VIVIENDAS TEO, S.L., licenza para
acondicionamento dun local situado no semisótano bloques A e D da Urbanización Los
Rosales, en Montouto, parroquia de Cacheiras.
Expediente núm: 224.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Non se modificará o volume actual da edificación e as obras non afectarán a estructura
da mesma.
-As obras executaranse de acordo co procedemento legalmente establecido, dando
cumprimento das condicións de seguridade vixentes.
-Tramitará a correspondente licenza de apertura da actividade.
-.As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e rematarse no prazo de
tres anos contados desde a data de outorgamento da licenza, non poidendo
interromperse as obras por tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha soa vez e por un
novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo da solicitude expresa formulada
antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa
ordenación urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos técnicos ou
autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do proxecto autorizado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional): 60,00 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €.
Total: 120,00 €.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP INFORME
3.1.- Escrito de D. VICTOR MÉNDEZ ANTA, en representación de NÚÑEZ GALICIA, S.A.
CIF/NIF: A-15.037.278 (expte. 10/07), de data 28.08.2007, con rexistro de entrada no
Concello núm. 5909, solicitando licenza para o establecemento dun local destinado a
exposición e taller de reparación de vehículos nas ramas de carrocería e pintura.
Cumpridos os trámites oportunos de información pública e notificación persoal ós
veciños, engadidos o informe do arquitecto técnico municipal do 2.11.2007 e o informe
favorable da Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 20.11.2007, segundo
os requisitos esixidos polo Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e

perigosas de 30 de novembro de 1961 e disposicións complementarias, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente
a compoñen, acorda:
1º) Informar favorablemente a concesión da licenza municipal solicitada para o
establecemento dun local destinado a exposición e taller de reparación de vehículos nas
ramas de carrocería e pintura, a emprazar en Galanas (Reborido), parroquia de Calo.
2º) Dar traslado do expediente á Delegación Provincial da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que proceda á calificación da actividade.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP PROVISIONAL.
3.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. PABLO PILLADO ORDOÑEZ,
CIF/NIF: -- (expte. 8/07), para licenza de instalación dun depósito de G.L.P. de 2450 L
aéreo, a emprazar en Guldris, parroquia de Cacheiras, e dada conta do dictame
ambiental emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible do 16.11.2007, calificando dita actividade como perigosa; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. PABLO PILLADO ORDOÑEZ, a licenza provisional para a instalación
dun depósito de G.L.P. de 2450 L aéreo, condicionada a súa instalación ó cumprimento
dos seguintes requisitos de conformidade co dictame ambiental da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible do 16.11.2007 (expediente núm. MA962A
2007/001000-1):
-. Os do proxecto técnico.
Non se poderá comezar o exercicio da actividade ata que non sexa concedida a licenza
definitiva, para o que será indispensable que se levante acta de comprobación, que o
interesado deberá solicitar neste concello, a cal deberá ser favorable, xuntando á
petición certificado do técnico director das obras ou instalacións no que se especifique a
conformidade das mesmas cos términos desta licenza.
2º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
3.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. Mª DE LOS ANGELES GERPE
SUÁREZ, con CIF/NIF: 33.289.373-G (expte. 11/04), para licenza de apertura dun local
destinado a bar, en Paraxó, parroquia de Luou, e dada conta do informe favorable
emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 30.10.2007 e da acta
de comprobación de data 29.11.2007 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto
técnico municipal e asinada pola representante da empresa Dª. Mª de los Ángeles Gerpe
Suárez para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a Dª. Mª DE LOS ANGELES GERPE SUÁREZ, a licenza definitiva para
apertura dun local destinado a bar.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
38,57 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
3.4.- Visto o expediente instruido ó efecto por Dª. EVA GARCÍA LEBORÁN, con
CIF/NIF: 33.297.893-B (expte. 4/07), para licenza de apertura dun local destinado a

café bar, en Cacheiras, Urbanización As Palomas, portal 5, baixo C, e dada conta do
informe favorable emitido pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do
6.11.2007 e da acta de comprobación de data 29.11.2007 redactada polo arquitecto
municipal e o arquitecto técnico municipal e asinada pola representante da empresa Dª.
Eva García Leborán para o inicio da actividade; a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos cinco membros presentes dos seis que legalmente a compoñen,
acorda:
1º) Conceder a Dª. EVA GARCÍA LEBORÁN, a licenza definitiva para apertura dun local
destinado a café bar.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por importe de:
38,57 euros.
Pagará o interesado o importe da liquidación de dereitos devengados polo expediente
respectivo que será notificada por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo
interesado expedirase a licenza.
3º) Que se notifique este acordo ó interesado para o seu coñecemento e efectos.
4º.- DEVOLUCIÓN DE AVAIS.
4.1.- Á vista da solicitude presentada por rexistro de entrada nº 9419 o día 3 de
decembro de 2007 por HERMANOS VIGO OTERO B- 15275746, domicilio en Rúa
Secundino López nº 4 local 6F, Santiago de Compostela 15702, no que expón que
“depositando xa a garantía definitiva da obra adecuación de local destinado a mediateca
en urbanización Mirasol, Ribeira, Cacheiras” solicita “se lle devolva a garantía
provisional da referida obra”.
Á vista do informe favorable de Intervención de data 3 de decembro de 2007.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos membros asistentes acorda a
devolución do aval provisional da obra de adecuación de local destinado a mediateca á
empresa HERMANOS VIGO OTERO S.L.
4.2.- Á vista da solicitude presentada por rexistro de entrada nº 5882 o día 4 de xullo de
2006 por SEGADE SAELCO S.A CIF A-32007304 , domicilio en Celso Emilio
Ferreiro, 47 Bajo 32004 Ourense , no que expón que “por medio de la presente tenemos
a bien el solicitar de ese Excmo. Concello la devolución del aval bancario emitido por
BANCO DE GALICIA S.A. por importe de mil quinientos euros en fecha 11 de abril
de 2006 y que esta sociedad constituyó para garantizar la buena ejecución de la obra
denominada Exp: nº 427/05 Canalización Subterránea tendido eléctrico en Galanas.
Zona Rodullo”
Á vista do informe de D. Enrique Eijo Blanco de 29 de novembro de 2007, do informe
do Concelleiro de Urbanismo de 27 de novembro de 2007 e do informe favorable de
Intervención de 3 de decembro de 2007
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos membros asistentes acorda a
devolución do aval provisional da obra de canalización subterránea tendido eléctrico en
Galanas, zona Rodullo á empresa SEGADE SAELCO S.A.

4.3.- Á vista da solicitude presentada por rexistro de entrada nº 9388 o día 30 de
novembro de 2007 por CONSTRUCCIONES COARBIS 2005 S.L. CIF B- 36 497 428 ,

domicilio en Rúa Luis Seoane 6-entrlo Pontevedra , no que expón que “con fecha 11 de
octubre de 2007 formaliza una fianza provisional por importe de 1761 con
CAIXANOVA en garantía de licitación del proyecto de adecuación de local destinado a
mediateca. Que en dicho proceso de licitación no ha sido seleccionado” e solicita “le sea
devuelta la fianza provisional para poder ser cancelada”
Á vista do informe favorable de Intervención de 3 de decembo de 2007.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos membros asistentes acorda a
devolución do aval provisional da obra de adecuación de local destinado a mediateca á
empresa CONSTRUCCIONES COARBIS 2005 S.L.

4.4.- Á vista da solicitude presentada por rexistro de entrada nº 4645 o día 2 de xullo de
2007 por PROVIFAS S.L.CIF B- 36 687291 , domicilio en Rúa Enrique X Macías 4ª,
oficina 6 Vigo Pontevedra, no que expón que “me dirijo a ustedes debido a que en la
obra reseñada se había hecho un depósito o fianza para realizar una zanja que atraviesa
la carretera de Milladoiro a Vilar de calo para ejecutar una canalización subterránea
para un tendido eléctrico, y ya que la obra se ha finalizado” solicita “ la devolución de la
fianza correspondiente”
Á vista do informe favorable de Intervención de 28 de novembro de 2007.
A Xunta de Goberno Local por unanimidade dos membros asistentes acorda a
devolución do aval provisional da obra de canalización subterránea para un tendido
eléctrico na estrada de Milladoiro a Vilar de Calo á empresa PROVIFAS S.L.

5º.- PROPOSTAS DE ALCALDÍA
5.1. ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE AUDITORÍA.
Se da lectura pola Secretaría á proposta levada a cabo da mesa de contratación en
sesión celebrada o día Luns 3 de decembro de 2007
“Aberto o sobre B da empresa SACE, en acto público, se leva a cabo a lectura da
oferta económica.
Prezo : 50.000€ (cincuenta mil euros).
Consta tamén na oferta a efectos da súa valoración o plan de realización dos traballos,
a composición do equipo de profesionais e o control de calidade que se propón polos
encargados.
Ó ser a única empresa presentada a mesa decide darlle 0 puntos polo prezo, 5 puntos
polo programa de traballo, 3 puntos polo equipo de profesionais e 3 puntos polo
control de calidade que se propón.
Á vista de todo o anterior a Mesa de contratación por unanimidade acorda propoñer a
adxudicación do contrato dos traballos de auditoría de legalidade económica e

financieira do Concello de Teo en colaboración coa Intervención municipal á empresa
SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTING DE EMPRESAS S.L.”
Así, á vista da proposta da Mesa de Contratación, á Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos membros presentes acorda adjudicar o contrato dos traballos de
auditoría da legalidade económica e financieira á empresa SERVICIOS DE
AUDITORÍA Y CONSULTING DE EMPRESAS S.L.(SACE).
5.2 BOLSAS DE ESTUDO E TRANSPORTE 2007
A secretaria da lectura á memoria definitiva presentada pola Comisión Avaliadora das
bolsas de estudo e transporte 2007
Memoria relativa á concesión de bolsas de estudo e transporte outorgadas
polo Concello de Teo correspondentes á convocatoria 2007.
a) Resolución de Alcaldía
b) Publicación oficial
c) Prazo de presentación de solicitudes
d) Lista provisional
e) Lista definitiva

a) Resolución de Alcaldía.
Mediante Resolución de Alcaldía deste Concello, de data 19/09/2007, foron
aprobadas as bases reguladoras da convocatoria de axudas para o ensino e
transporte do Concello de Teo 2007/2008.

b)

Publicación oficial.

Procedeuse a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia núm. 225 de data
28/09/2007 así como nun xornal dos de maior tirada en Galicia.

c)

Prazo de presentación de solicitudes.

En dita convocatoria concediase un prazo para a presentación de solicitudes dende
o día 10 ó 25 de outubro de 2007 (ambos incluídos), de luns a venres, en horario
de 9 a 14 horas.

d)

Lista provisional.

Rematado dito prazo reuniuse a Comisión Avaliadora que confecionou unha lista,
con data 19/11/2007, de 471 solicitantes na que figuraba a bolsa solicitada,
número de puntos obtidos e importe das bolsas concedidas ou ben a causa de
exclusión.

Esta listaxe estivo exposta no taboleiro de anuncios do Concello dende o día
20/11/2007 e concedeuse un prazo de subsanación de erros de 10 días hábiles (ata
o día 03/12/02007).
As solicitudes correctamente presentadas

e concedidas se xustificarán ata o día 15

de decembro de 2007 e aquelas suxeitas a subsanación ata o día 29 de decembro
de 2009

f) Lista definitiva.

Finalizado este prazo levouse a cabo a revisión das reclamacións efectuadas e
publicouse unha nova lista definitiva das bolsas concedidas con data 13/12/2007
que foi exposta asimesmo no taboleiro de anuncios do Concello.
A Comisión Avaliadora
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Aroha
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Blanco Uzal, Carlos
Boga Matos, Sonia
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Cáceres
Moudalel,Aine
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Cáceres
Moudalel,Vanessa
Patricia
Camba Liñeiras,
Ana
Camba Liñeiras,
Eva
Campos Fuentes,
Noelia
Campos Gómez,
María Luján
Campos Gómez,
Raquel
Campos Mendoza,
Daniel
Cao Coello, Cristina
Cao Pascual,
Rodrigo
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Lucía
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Jenifer
Castaño Rodríguez,
Nerea María
Castelao Ferreiro,
Iria María
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Villaverde, Hugo
Castillo Crego,
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Nicolás
Castiñeiras Mera,
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Yago
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Raúl
Fernández Calvelo,
Mª José
Fernández García,
Lorena
Fernández García,
Pablo
Fernández Lea,
Zaira
Fernández Méndez,
Adrián
Fernández Méndez,
Sergio
Fernández Navarro,
Noemí
Fernández Navarro,
Samuel
Fernández Pombo,
Carmen Neri
Fernández Segade,
Sergio
Fernández Suárez,
Jairo
Fernández Suárez,
Sheila
Ferradas
Rodríguez, Pablo
Ferreira Boquete,
Ángela
Ferreira Boquete,
Jairo
Ferreira Boquete,
Paula
Ferreira Mosquera,
Álvaro
Ferreira Mosquera,
Tania Mª
Ferro Oliveira, Brais
Ferro Santos, Alicia
Ferro Santos, Diego
Ferrón García, Alba
Ferrón Lea, Dario
Ferrón Lea, David
Ferrón Lea, Diego
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X

4

50€

X

4

50€

X

4

50€

X

2

50€

X
X
X
X
X
X
X
X

2
2
2
2
2
4
4
4

X

50€
50€
200€ Si
50€
50€
50€
50€
50€

X

0

Supera límite renda

X

2

50€

X

2

50€

X

2

50€

X

0

Faltan datos
económicos

ALUMNO
Fuentes Sanín,
Rubén
Fuertes García,
Alberto
Garaboa Gómez,
Alba
García Amado,
Manuel
García Amado, Noa
García Antelo,
Claudia
García Durán,
Rebeca
García Durán,
Rubén
García Durán,
Sonia
García Paz, Uxía
García Portela,
María
García Queijo,
Nuria
García Rodríguez,
Nekane
García Sisto, Arturo
Gerpe Fuentes,
Malena
Gerpe Rodríguez,
Beatriz
Gerpe Rodríguez,
Noelia
Gerpe Rodríguez,
Sergio
Gianzo Villaverde,
Jesús José
Golmar Varela,
Aaron José
Gómez Cajaraville,
Vanessa
Gómez Campos,
Karla
Gómez Campos,
Nuria
Gómez Carballo,
Malco
Gómez Muñiz,
Brais
Gómez Muñiz,
Miguel
González
Bustabad, Natalia
González Calvo,
Jan

BECA
SOLICITADA
ESTU TRANS
DOS PORTE
X

PUNTOS
ESTU TRANS
DOS PORTE

BECA
CONCEDIDA
ESTU TRANS
DOS PORTE

0

X

No

X

0

X
X

2
2

120€
50€

X

4

120€

X

4

50€

X

4

50€

X
X

4
0

50€

X

X

X
X
X

X

4

200€ No

2

120€

2
2

120€
200€ Si

4

50€

X

2

120€

X

2

120€

X

2

50€

X

X
X

0
2

X

2

No

200€ No

4

50€

X

4

200€

X

2

120€

X

4

120€

X

4

50€

X

0
X

4

Supera límite renda
Incumpre base 9ª
da convocatoria

Supera límite renda

50€

X

X

Supera límite renda
Faltan datos
económicos e
matrícula
Supera límite renda

X

X

CAUSA
EXCLUSIÓN

Falta matrícula

Faltan datos
económicos
200€ No

Falta matrícula

BECA
SOLICITADA
ALUMNO
ESTU TRANS
DOS PORTE
González Dios, Iván X
González Martínez,
Iria Lorena
X
Guillamet Cotelo,
Elsa
X
Guillín Gómez,
Aitana
X
Guillín Gómez,
Gonzalo
X
Iglesias Balado,
Verónica
X
Iglesias Cabanas,
Natividad
X
Iglesias Cabanas,
Óscar
X
Iglesias Cimadevila,
Sandra
X
Iglesias Cimadevila,
Sofía
X
Iglesias Cimadevila,
Sonia
X
Iglesias de la
Fuente, Lucía
X
Iglesias de la
Fuente, Victoria
X
Iglesias Gómez,
Andrea
X
Iglesias González,
Ángela
X
Iglesias González,
Noelia
X
Iglesias Portela,
Adrián
X
X
Iglesias Portela,
Javier
X
Iglesias Rodríguez,
Eva
X
X
Inarejo López, Alba X
Inarejo López,
Antonio
X
Jamardo González,
Nicolás
X
Jamardo González,
Rodrigo
X
Justiniano Osinaga,
Carlos Enrique
X
Justiniano Osinaga,
Luis Felipe
X
Lago Rodríguez,
Ainara
X
Lareo Camiña,
Darío
X
Lareo Camiña,
Manuel Antonio
X
X

PUNTOS
ESTU TRANS
DOS PORTE
2

BECA
CONCEDIDA
ESTU TRANS
DOS PORTE
120€

CAUSA
EXCLUSIÓN

0

Supera límite renda

0

Supera límite renda

0

Supera límite renda

0

Supera límite renda

4

200€

2

50€

2

200€

4

50€

4

200€

4

50€

2

50€

2

50€

2

120€

2

120€
Si

2
2

200€ No

Falta matrícula

50€

2
2

200€ Si
50€

2

120€

2

120€

2

50€
Faltan datos
económicos
Faltan datos
económicos

0
0
4

120€

4

120€

4

200€ No

Falta matrícula

ALUMNO
Lareo Camiña,
Noelia
Leal García, Diego
López Arias,
Candela
López Gallego, Mª
de las Mercedes
López Gallego, Mª
del Socorro
López Gallego, Mª
Guadalupe
López Leis, Adrián
López Leis, Jaime
López Munín,
Adrián
López Munín, Yago
López Nogueira,
Mariña
López Nogueira,
Nerea
López Peña,
Zósimo
López Sánchez,
Isabel
López Sánchez,
Paula
López Seijas,
Jacobo
López Seijas, Jorge
Lorenzo Piñeiro,
Alexandra
Losada Moure,
Laura
Losada Moure,
Pablo
Lueiro García,
David
Lueiro García,
Rocío
Lueiro García,
Rubén
Lueiro Iglesias,
Tamara
Maceira Menéndez,
Iago
Maceira Menéndez,
Iker
Maceira Menéndez,
Ismael

BECA
SOLICITADA
ESTU TRANS
DOS PORTE
X

PUNTOS
ESTU TRANS
DOS PORTE
4

X
X

BECA
CONCEDIDA
ESTU TRANS
DOS PORTE

CAUSA
EXCLUSIÓN

50€
5

Si

0

Supera límite renda

X

X

2

4

200€ Si

X

X

2

4

200€ Si

X
X
X

X

2
2
2

200€ No
50€
50€

X
X

2
2

120€
120€

X

0

Supera límite renda

X

0

Supera límite renda

X

X

0

No

X

2

200€

X

2

50€

X
X

X

2
2

X

X

0

4

Supera límite renda

200€ Si
50€
No

X

2

50€

X

2

50€

X

2

50€

X

2

50€

X

0
X

Falta matrícula

Supera límite renda

Supera límite renda
7

Si

X

4

120€

X

4

120€

X

4

120€

Mallou Couto, Olga

X

0

Mañoso Sierra,
Carlos

X

0

Faltan datos
económicos
Supera límite
rendementos
capital

ALUMNO

Mañoso Sierra,
Ester
Mareque Fontao,
David
Mareque Fontao,
Diego
Mareque Fontao,
Jorge
Marín Rodríguez,
Gonzalo
Marqués Fraguela,
Ignacio
Márquez Méndez,
Adolfo
Márquez Méndez,
Manuel
Márquez Méndez,
Marcelino
Martín Portas, Lidia
Martín Portas,
Marta
Martínez Blanco,
Agustina
Martínez Blanco,
Federico
Martínez
Domínguez, Ander
Martínez
Domínguez, Ariane
Martínez
Domínguez, Naia
Martínez García,
Noemí
Martínez Lareo,
Tania
Martínez Muñíz,
Marcos
Martínez Pereira,
Silvia
Mata Martínez,
Brais
Matalobos Carballo,
Catherine
Matalobos Carballo,
Marta
Mejuto Sánchez,
Hugo

BECA
SOLICITADA
ESTU TRANS
DOS PORTE

PUNTOS
ESTU TRANS
DOS PORTE

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

X

X

2

50€

X

2

50€

X
X

2
4

50€
120€

X

4

50€

X

4

50€

X

4

120€

X

2

50€

X

2

50€

X

2

120€

X
X

X

0

X

X

2

X

X

0
0

X

0

X

0

X

0

X

0

Mella Perol, Noelia X
Mella Varela, Diego X
Mella Varela, Yaiza X

0
2
2

CAUSA
EXCLUSIÓN
Supera límite
rendementos
capital
Faltan datos
económicos
Faltan datos
económicos
Faltan datos
económicos

0

X

Mella Perol, Carlos

BECA
CONCEDIDA
ESTU TRANS
DOS PORTE

7

No

Supera límite renda
Non se axusta ás
bases

No

Supera límite renda

No

Supera límite renda

200€ Si
No

Supera límite renda
Supera límite renda
Presentada fóra de
prazo
Presentada fóra de
prazo
Supera límite renda
Faltan datos
económicos
Faltan datos
económicos

50€
120€

ALUMNO
Méndez Guerrero,
Daniela
Méndez Guerrero,
Juan Camilo
Méndez Neira,
Francisco Javier
Méndez Neira, Iria
Méndez Sordo,
David
Méndez Sordo,
Lucía
Míguez Martínez,
Beatriz
Millán Nogueira,
Alejandra
Miranda Ares,
Yolanda
Molica Cao, Luis
Alberto
Molina Escobar,
Andrés
Molina Escobar,
Juliana
Monteagudo
Barrera, Diego
Hernán
Montes de Assis,
Miguel
Montes González,
Bruno
Montes Trujillo,
Antony
Montes Trujillo,
Juan
Moreira Loureiro,
Ángel Manuel
Moreira Loureiro,
Daniel
Mosquera Rey,
Andrés
Mota Prieto, Alba
Mota Prieto, Brais
Mourelle Blanco,
Micaela
Mouzo
Monteagudo, Juan
Manuel
Mouzo
Monteagudo, Lucio
Alejandro
Naveira Pereiro,
Aníbal
Naveira Pereiro,
Natalia

BECA
SOLICITADA
ESTU TRANS
DOS PORTE

PUNTOS
ESTU TRANS
DOS PORTE

BECA
CONCEDIDA
ESTU TRANS
DOS PORTE

X

4

50€

X

4

50€

X
X

2
2

X

2

50€
200€ Si

X

4

50€

X

4

50€

X

2

50€

X

2

50€

X

2

200€

X

2

120€

X

4

50€

X

4

50€

X

0

X

2

120€

X

4

50€

X

4

50€

X

4

120€

X

2

50€

X

2

200€

X
X
X

X

2
4
4

CAUSA
EXCLUSIÓN

Supera límite renda

3

200€ Si
50€
50€

X

4

50€

X

0

Supera límite renda

X

0

Supera límite renda

X

2

50€

X

2

50€

ALUMNO
Neira Torres,
Carolina
Neira Torres,
Miguel Antonio
Nieves Brizuela,
Álvaro
Nieves Brizuela,
Javier
Novo Sanmiguel,
Aitana
Novo Sanmiguel,
Sofía
Noya Tojo, Damián
Núñez Balado,
Sandra
Núñez Balado,
Víctor
Otero Ageitos, Julia
Otero Ageitos,
María
Otero Castelao,
Pablo
Otero Rodríguez,
Zaida
Pacheco Ferro,
Alejandro
Pacheco Iglesias,
Fernando
Pacheco Iglesias,
Natalia
Pampín Tolderlund,
Gonzalo
Pampín Tolderlund,
Juan Ignacio
Parajó Regueiro,
Alejandro
Paramá Pérez,
Alejandro
Paramá Pérez,
Vanessa
París Martínez,
Alessandra
Pazos Fernández,
Jaime
Pazos Mera, Fabián
Peleteiro Abeal,
Adriana-Berenguela
Peleteiro Abeal,
Álvaro
Peleteiro Abeal,
Rebeca
Peña Otero, José

BECA
SOLICITADA
ESTU TRANS
DOS PORTE

PUNTOS
ESTU TRANS
DOS PORTE

BECA
CONCEDIDA
ESTU TRANS
DOS PORTE

X

4

120€

X

4

50€

X

2

50€

X

X

2

200€ No

X

0

X
X

0
0

X

2

50€

X

2

200€

X

X

2

50€ No

X

X

2

120€ No

X

2

120€

X

0

X

X

2

200€ No

X

No

X

0

X

4

50€

X

4

50€

X

0

X

2

50€

2

50€ No

X

X

X

0

X
X

2
0

X

0

X

0

X
X

0
4

CAUSA
EXCLUSIÓN

Incumpre base 9ª
da convocatoria
Faltan datos
económicos
Faltan datos
económicos
Supera límite renda

Incumpre base 9ª
da convocatoria
Incumpre base 9ª
da convocatoria

Faltan datos
económicos
Incumpre base 9ª
da convocatoria
Supera límite renda
Supera límite renda

Supera límite renda

Incumpre base 9ª
da convocatoria
Supera límite
rendementos
capital

120€
Supera límite renda
Faltan datos
económicos
Faltan datos
económicos
Faltan datos
económicos
120€

ALUMNO
Carlos
Peña Villasenín,
Simón
Penido Vázquez,
Irene
Penido Vázquez,
Isabel
Peón Cabado,
Andrea
Pereira Cajaraville,
Fabián
Pereiras Mallou, Mª
Esperanza
Pereiras Mallou,
Vanessa
Pereiras Miranda,
Anxo
Pereiras Miranda,
Brais
Pérez Barcala, Alba
Pérez Barcala,
Rubén
Pérez Gerpe,
Miriam
Pérez Gerpe, Nerea
Pérez Pérez, Adrián
Pernas Collazo,
Álvaro
Peteiro Hernández,
Rita
Peteiro Hernández,
Tatiana
Picardo Míguez,
Christian
Piñeiro Lugilde,
Gabriel
Pires Estévez,
Guillermo
Pires Estévez,
Marta Alejandra
Porto Brea, Pablo
Porto Brea, Rocío
Queiro Lorenzo,
Laura
Rebolo Brea, Daniel
Rebolo Rey,
Almudena
Reboredo Pereiro,
Sergio
Recouso Pedreira,
Aaron
Recouso Pedreira,
Minia
Recouso Pedreira,

BECA
SOLICITADA
ESTU TRANS
DOS PORTE

X

X

PUNTOS
ESTU TRANS
DOS PORTE

2

5

BECA
CONCEDIDA
ESTU TRANS
DOS PORTE

200€ Si

X

2

50€

X

2

50€

X

0

X

2

120€

X

4

200€

X

X

4

Supera límite renda

9

200€ Si

X

2

120€

X
X

2
2

50€
50€

X

2

50€

X
X
X

4
4
2

X

CAUSA
EXCLUSIÓN

7

50€
50€
200€ Si
Faltan datos
económicos

X

0

X

2

200€

X

2

200€

X

0

Faltan datos
económicos

X

0

Supera límite renda

X

0

Supera límite renda

X
X
X

0
0
0

Supera límite renda
Supera límite renda
Supera límite renda

X
X

2
0

X

50€
No

X

0

X

2

120€

X

2

50€

X
X

2
2

50€
50€

Supera límite renda
Supera límite renda

ALUMNO
Nuria
Rego Fernánadez,
Xiana
Rego Fernández,
Aldara
Rey Barreiro, Adán
Rey Barreiro,
Nicolás
Rey Boo, Natalia
Rey Boo, Olaia
Rey Dono, Félix
Rey Dono, Marcelo
Rey Dono, Martina
Rivadulla Mallo,
Irene
Rivadulla Mallo,
Mariña
Rodríguez Bouzas,
Iago
Rodríguez Buela,
Cristina
Rodríguez Buela,
José
Rodríguez Buela,
Marta
Rodríguez
Cordeiro, Clara
Rodríguez
Cordeiro, Diego
Rodríguez Ferreiro,
Noa
Rodríguez Gómez,
Alejandro
Rodríguez Gómez,
Eloy
Rodríguez Gómez,
Juan
Rodríguez Mallo,
Beatriz
Rodríguez
Martínez, María
Angeles
Rodríguez
Rodríguez, Mateo
Rosende Liñares,
Beatriz
Rosende Liñares,
Cristina
Rosillo y Borja,
Isabel
Rosillo y Borja,
Marcos

BECA
SOLICITADA
ESTU TRANS
DOS PORTE

PUNTOS
ESTU TRANS
DOS PORTE

BECA
CONCEDIDA
ESTU TRANS
DOS PORTE

X

2

120€

X
X

2
2

50€
50€

X
X
X
X
X
X

2
2
2
2
2
2

50€
50€
50€
50€
50€
50€

X

2

50€

X

2

120€

X

No

X

2

200€

X

2

200€

2

200€ Si

X

X

X

X

0

No

X

X

0

No

X

2

120€

X

2

50€

X

2

50€

X

2

120€

X

Si

X

No

X

0

X

2

50€

X

2

50€

X

0

X

0

CAUSA
EXCLUSIÓN

Supera límite renda

Faltan datos
económicos e
matrícula
Faltan datos
económicos e
matrícula

Falta matrícula
Supera límite renda

Faltan datos
económicos
Faltan datos
económicos

ALUMNO
Saa Daparte, José
María
Saborido Fiaño,
Rebeca
Salgado Jorge,
Eduardo
Salgado Jorge,
Joaquín
Salgueiro Pombo,
David
Salmonte Rivadulla,
Enrique
Salmonte Rivadulla,
Noelia
Sampaio
Valladares, Beatriz
Sánchez
Domínguez, Andrea
Sánchez
Domínguez, Rubén
Sánchez Lareo,
Eloy
Sánchez Lareo,
Tania
Sánchez Salgueiro,
Mª Isabel
Sanisidro García,
Ana Alicia
Santos Veiga,
Tatiana
Santos Veiga,
Xabier
Sayáns Lueiro,
Andrea
Seijo Cajaraville,
Sandra
Seoane Dasilva,
Eduardo
Seoane Dasilva,
Patricia
Seoane Mirás,
Aaron
Seoane Mirás,
Sonia
Seoane Mosquera,
Martín
Serrano Mata, Sara
Silva Castro,
Alejandro
Silva González,
Alejandro
Silva González,
Brais
Sisto Fontáns,

BECA
SOLICITADA
ESTU TRANS
DOS PORTE
X

X

PUNTOS
ESTU TRANS
DOS PORTE

BECA
CONCEDIDA
ESTU TRANS
DOS PORTE

0

No

X

2

200€

X

2

50€

X

2

120€

X

2

120€

X

2

50€

X

2

120€

X

2

50€

X

2

50€

X

2

50€

X

2

50€

X

2

50€

CAUSA
EXCLUSIÓN
Faltan datos
económicos

X

X

4

X

X

0

No

Supera límite renda

X

X

0

No

Supera límite renda

X

0

X

4

X

X

2

200€ Si

Supera límite renda
50€
200€ No

Falta matrícula

X

0

Supera límite renda

X

0

Supera límite renda

X

4

50€

X

4

50€

X
X

2
2

50€
120€

X

2

50€

X

2

50€

X
X

2
2

50€
50€

ALUMNO
Manuel
Sisto Fontáns, Raúl
Sixto Blanco,
Antonio
Sixto Blanco,
Roberto
Solovey Neira,
Nadia
Solovey Neira,
Santiago
Soneira Pérez,
Jordi
Soneira Pérez,
Sandra María
Suárez Álvarez,
Hadrián
Suárez Álvarez,
Mencía
Suárez Cardoso,
Gonzalo
Suárez Lueiro,
Christian
Suárez Lueiro,
Lorena
Taborda Giraldo,
Angélica Lizeth
Taborda Giraldo,
David Camilo
Tato García, Miguel
Tecce Esquivel,
Mateo
Tecce Esquivel,
Ohiana
Teo Pais, Ángel
Teo Pais, Graciela
Teo Sánchez,
Cristina
Teo Sánchez, José
Manuel
Teplitzky Mallón,
Ian José
Teplitzky Mallón,
Miranda Alexia
Triñanes Martínez,
Ricardo
Tubio Villar, Miguel
Vaamonde
Mosquera, David
Vaamonde
Mosquera, Sergio
Valdés Sobredo,
Julián Manuel
Valdés Sobredo,
Laura María

BECA
SOLICITADA
ESTU TRANS
DOS PORTE
X

PUNTOS
ESTU TRANS
DOS PORTE

BECA
CONCEDIDA
ESTU TRANS
DOS PORTE

2

120€

X

X

2

200€ Si

X

X

2

200€ Si

X

4

50€

X

4

120€

X

2

50€

X

2

50€

X

X

X
X

2

200€ No

2
X

2

Falta matrícula

50€
5

200€ Si

X

2

120€

X

2

50€

X

X

4

50€ No

X
X

X
X

4
0

50€ No
No

X

CAUSA
EXCLUSIÓN

2

120€
50€

Incumpre base 9ª
da convocatoria
Incumpre base 9ª
da convocatoria
Supera límite renda

X
X
X

X

2
0
0

X

X

4

200€ No

Falta matrícula

X

X

4

200€ No

Falta matrícula

No

X

4

50€

X

4

50€

X
X

X

0
2

X

X

2

Supera límite renda
Supera límite renda

Supera límite renda
200€ Si
5

200€ Si

X

2

50€

X

4

50€

X

4

50€

ALUMNO
Valdés Sobredo,
Lorena
Vales Ferreira,
Jorge
Vales Ferreira,
Óscar
Varela Brocos,
Manuel Jesús
Varela Brocos,
María José
Varela Brocos,
Santiago
Varela Fernández,
Lara
Varela Fuentes, Iria
Varela Fuentes,
Miguel
Varela Hernández,
Anxo
Varela Marrozos,
Beatriz
Varela Marrozos,
Desiré
Vázquez
Candanedo, Carlos
Vázquez
Candanedo, Elena
Vázquez Castro,
José Antonio
Vázquez Castro,
Uxía
Vázquez Dafonte,
Noa
Vázquez Perol,
Andrea
Vázquez Perol,
Marcos
Vázquez Rey,
María
Vázquez Rey,
Marta
Vázquez Rey, Olaia
Vázquez Sánchez,
Mario
Vázquez Sánchez,
Santiago
Vázquez Santos,
Inés
Vázquez Santos,
Noé
Vázquez Simes,
Andrés
Vázquez Souto,
Elena

BECA
SOLICITADA
ESTU TRANS
DOS PORTE

PUNTOS
ESTU TRANS
DOS PORTE

BECA
CONCEDIDA
ESTU TRANS
DOS PORTE

X

4

200€

X

2

200€

X

X

2

5

200€ Si

X

4

120€

X

4

50€

X

4

50€

X
X

2
4

50€
120€

X

4

200€

X

2

50€

X

2

50€

X

X

2

CAUSA
EXCLUSIÓN

120€ No

Incumpre base 9ª
da convocatoria

X

0

Supera límite renda

X

0

Supera límite renda

X

2

120€

X

2

50€

X

0

X

2

50€

X

2

50€

X

2

200€

X
X

2
2

200€
50€

X

4

50€

X

4

50€

X

4

50€

X

4

120€

X

2

120€

X

2

50€

Supera límite renda

ALUMNO
Vázquez Souto,
Jorge
Vázquez Vidal,
Aitana
Vázquez Vidal, Álex
Veiga Blanco,
Patricia
Vence Coya,
Miriam
Vieites Castro,
Mónica
Vieites Nogueira,
Arancha
Vieites Nogueira,
Rubén
Vieites Sayáns,
Manuel
Vigo López, Lucía
Vigo López, Martín
Vigo López, Nuria
Vila Cardama,
Daniel
Vila Cardama,
Nuria
Vila Mosquera,
Bárbara
Vila Mosquera,
Beatriz
Vila Mosquera, Mª
Guadalupe
Vila Mosquera,
María
Vilar Beiras, Anxo
Vilar Beiras, Diego
Vilaseco Cao,
Adrián
Vilaseco Cao, Uxía
Villanueva
Moreiras, Xián
Villar Mosquera,
Eva
Villar Parajó, Mateo
Villar Parajó, Rita
Villar Sánchez, Lara
Villar Sánchez,
Noelia
Viño Loureiro,
Alejandro
Viño Loureiro,
Carlos
Viño Loureiro,
Miguel

BECA
SOLICITADA
ESTU TRANS
DOS PORTE

PUNTOS
ESTU TRANS
DOS PORTE

BECA
CONCEDIDA
ESTU TRANS
DOS PORTE

X

2

120€

X
X

2
2

50€
120€

X
X

4
2

CAUSA
EXCLUSIÓN

Si
50€

X

X

2

200€ No

Falta matrícula

X

X

4

50€ No

Falta matrícula

X

X

4

50€ No

Falta matrícula

X
X
X
X

4
2
2
2

120€
50€
50€
120€

X

2

50€

X

2

200€

X

4

50€

X

4

50€

X

4

50€

X
X
X

4
2
2

120€
50€
50€

X
X

2
2

50€
120€

X

0

X
X
X

0
2
2

X

0

X

0

X

2

50€

X

2

50€

X

2

50€

Supera límite renda
Faltan datos
económicos
120€
50€
Faltan datos
económicos
Faltan datos
económicos

ALUMNO

BECA
SOLICITADA
ESTU TRANS
DOS PORTE

PUNTOS
ESTU TRANS
DOS PORTE

BECA
CONCEDIDA
ESTU TRANS
DOS PORTE

CAUSA
EXCLUSIÓN

Todos os beneficiarios das axudas deberán de facilitar o número de conta para facer o
ingreso no mesmo Departamento de Deportes dado que o pagamento se efectuará mediante
transferencia bancaria.

Teo, 4 de decembro de 2007
A Comisión Avaliadora
Nota/ NON TEÑEN DEREITO Á BOLSA DE TRANSPORTE:
ALUMNADO QUE CURSE A E.S.O. EN CENTROS
DIFERENTES AOS DE CACHEIRAS E PONTEPEDRIÑA
ALUMNADO DE BACHARELATO DOUTROS CENTROS (A EXCEPCIÓN DE
PONTEPEDRIÑA) QUE CURSE AS MODALIDADES QUE SE IMPARTEN EN CACHEIRAS

Visto o informe favorable de Intervención de data 4 de de decembro de 2007, a Xunta
de Goberno local por unanimidade dos membros presentes acorda adjudicar as bolsas de
estudo e transporte do ano 2007 de conformidade co disposto na proposta da Comisión
Avaliadora de 4 de decembro de 2007

7º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulan rogos e preguntas.
Sendo as quince horas dase por rematada a sesión da que eu, secretaria, estendo acta que
asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.
Teo, 4 de decembro de 2007
O ALCALDE

A SECRETARIA

Martiño Noriega Sánchez

Cristina Castro Fuentes

BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL QUE TIVO LUGAR O DÍA 17 DE DECEMBRO DE
2007.
No Centro Sociocultural da Ramallosa (sede provisional da Casa do
Concello por estar en obras), sendo as 14 horas do día 17 de decembro
de 2007, reuníronse en primeira convocatoria os señores concelleiros de
seguido relacionados, baixo a presidencia do Sr. Alcalde D. Martiño
Noriega Sánchez, co obxecto de realizar a sesión extraordinaria
correspondente ó día da data.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde: D. Martiño Noriega Sánchez.
Concelleiros: D. Rafael C. Sisto Edreira, Dª Carmen Diéguez González,
Dª Carme Hermida Gulías, D. Andrés Fernández Martínez.e D. Ángel
Manuel Rey Martínez.
Secretaria: Dª. Cristina Castro Fuentes, Secretaria Xeral do Concello.
Co quórum establecido polas disposicións legais vixentes para a válida
constitución, o Sr. Alcalde declarou aberto o acto, adoptándose os
seguintes acordos conforme á seguinte orde do día que figura na
convocatoria.
1º) APROBACIÓN, SE PROCEDE DO BORRADOR DA SESIÓN DE
DATA 04.12.2007.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda aprobala sen ningunha modificación, e
que se rexistre no libro correspondente.
2º) LICENZAS URBANÍSTICAS.
Dada conta dos expedientes que se atopan pendentes de resolución, e
vistos os informes técnicos, a Xunta de Goberno Local por unanimidade
dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda conceder a
seguinte relación de licenzas. As licenzas outorganse deixando a salvo o
dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiro. Condicionadas ao
cumprimento da normativa e máis a achega das autorizacións sectoriais
pertinentes. Pagarán os interesados os importes da liquidación de
dereitos devengados polos expedientes respectivos que será notificada
por Secretaría e logo de acreditado o pagamento polo interesado
expediranse as licenzas.
As obras executaranse de acordo coas condicións que en cada caso se
establecen, segundo os informes técnicos:
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2.1.

A D. MANUEL M. ÁLVAREZ LOSADA, en representación de
RESIDENCIAL VALLE DE LA RAMALLOSA S.L., licenza para construción

dun centro comercial no SAUR-3, parcela EC/PV, A Ramallosa,
parroquia de Lucí, segundo proxecto redactado polo arquitecto D.
Alfonso Pérez Guerra.
Expediente núm: 225.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do
mesmo visada no colexio oficial de arquitectos con data 2.05.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta
deberá estar asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-As rampas de garaxe en curva non poderán sobrepasar o porcentaxe
do 12 %.
-Deberá revisarse a disposición e número das prazas de aparcamento
destinadas a persoas minusválidas.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da
Consellería de Medio Ambiente de “productores de residuos da
construción” (Decreto 352/02 do 5 de decembro).
-Deberá presentar, previamente ao inicio da obra, oficio visado da
dirección de obra do director de obra.
-Deberá presentar, previamente ao inicio da obra, oficio visado da
dirección de obra do director da execución da obra.
-Deberá presentar, previamente ao inicio da obra, estudio visado de
seguridade e saúde.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e
rematarse no prazo de tres anos contados desde a data de
outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha
soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo
da solicitude expresa formulada antes da conclusión dos prazos
determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da
mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos
técnicos ou autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do
proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar
as licenzas de actividade.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: COMERCIAL
-Edificabilidade: 4.800 m2
-Altura máxima: B+1 = 7 m.
- Ocupación máxima: 2400 m2
-Arquitecto director das obras: ALFONSO PÉREZ GUERRA
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-Arquitecto técnico director: MANUEL ALVAREZ LOSADA
-Presuposto: 3.576.960 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional):
71.539,20 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 20.700,00 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 92.359,20 euros.
2.2. A D. JOSÉ LUIS MIRA LISTA, licenza para construción dunha vivenda
unifamiliar en “Agronovo” Ameneiro, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. José Luis Estévez Suárez.
Expediente núm: 226.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do
mesmo visada no colexio oficial de arquitectos con data 31.10.2007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta
deberá estar asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da
Consellería de Medio Ambiente de “productores de residuos da
construción” (Decreto 352/02 do 5 de decembro).
-Presentará, previo ao inicio da obra, nomeamento de coordinador de
seguridade e saúde.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e
rematarse no prazo de tres anos contados desde a data de
outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha
soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo
da solicitude expresa formulada antes da conclusión dos prazos
determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da
mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos
técnicos ou autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do
proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar
a licenza de primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º
do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992 CONDICIÓNS DE
HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de
1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO URBANO (URTA)
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
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-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JOSÉ LUIS ESTÉVEZ SUÁREZ
-Arquitecto técnico director: JOSÉ MANUEL ATÁN JURJO
-Edificabilidade: 0,399 m2/m2 (P. Bruta)
-Altura máxima: B+1 3,45 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 26% (P. Neta).
Recuamento á aliñación: 8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros:
>3 m. Pendente máxima de cuberta: 30º. Altura do cumio: 3,50 m.
Aproveitamento baixo cuberta: No.
-Presuposto: 134.024,75 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional):
2.680,50 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 228,90 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 3.029,40 euros.
2.3. A D. JOSÉ ENRIQUE ALMÓN FIEIRO, licenza para reforma dunha
vivenda unifamiliar situada en Mouromorto, parroquia de Calo, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Fernando Arteaga Ros.
Expediente núm: 227.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado e a modificación do
mesmo visada no colexio oficial de arquitectos con data 27.0762007.
-Formalizarase un acta de replanteo antes do inicio das obras, este acta
deberá estar asinado polo director de obra e un técnico municipal.
-O promotor e/ou o constructor presentarán a autorización da
Consellería de Medio Ambiente de “productores de residuos da
construción” (Decreto 352/02 do 5 de decembro).
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e
rematarse no prazo de tres anos contados desde a data de
outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha
soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo
da solicitude expresa formulada antes da conclusión dos prazos
determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da
mesma.
-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos
técnicos ou autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do
proxecto autorizado.
-O término da obra e previamente a súa utilización deberase de solicitar
a licenza de primeira ocupación segundo o disposto nos artigos 1º e 3º
do Decreto 311/92 do 12 de novembro de 1992 CONDICIÓNS DE
HABITABILIDADE E ANEXO DE APLICACIÓN nº 227 do 20 de novembro de
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1992. Para a obtención desta licenza será necesaria unha certificación
final de obra asinada polos técnicos directores de obra.
Parámetros da obra permitidos:
-Clasificación do solo: SOLO DE NÚCLEO RURAL NT-G2
-Tipoloxía edificatoria: EDIFICACIÓN ILLADA
-Usos: VIVENDA UNIFAMILIAR
-Arquitecto director das obras: JOSÉ LUIS ESTÉVEZ SUÁREZ
-Arquitecto técnico director: JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ FUENTES
-Edificabilidade: 0,23 m2/m2 (P. Bruta).
-Altura máxima: B+BC, 2,63 m.
-.Posición da edificación: Ocupación máxima: 19,92 % (p. Neta).
Recuamento á aliñación: 8 m. do eixo da vía. Recuamento a lindeiros:
>3 m. Pendente máxima de cuberta: 30º. Altura do cumio: <3,50 m.
Aproveitamento baixo cuberta: Si.
-Presuposto: 103.112,26 €
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional):
2.062,25 €.
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 97,50 €.
-. Cartel indicador: 120,00 €.
Total: 2.279,75 euros.
2.4. A R, CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A., licenza para
canalización da rede na estrada AC-841, segundo proxecto redactado
por D. Julio Sánchez Agrelo.
Expediente núm: 228.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Construirase de acordo co proxecto presentado respetando o tipo,
características e sección de zanxa.
-Deberá presentar, previamente ao inicio da obra, nomeamento do
director da obra.
-Deberá presentar, previamente ao inicio da obra, nomeamento de
coordinador de seguridade e saúde.
-Responderá por tódolos servizos afectados así como o pavimento e
beirarrúas.
-As obras deberán comezarse no prazo máximo de seis meses e
rematarse no prazo de tres anos contados desde a data de
outorgamento da licenza, non poidendo interromperse as obras por
tempo superior a seis meses. ( Art. 197.1 da Lei 9/02).
-O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos por unha
soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado, logo
da solicitude expresa formulada antes da conclusión dos prazos
determinados e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación
urbanística vixente no momento de concesión da prórroga.
-Instalarase un cartel de obra nun lugar visible durante a execución da
mesma.
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-Conservarase durante a execución das obras, e a disposición dos
técnicos ou autoridades municipais a licenza de obra e unha copia do
proxecto autorizado.
-Cumpriranse as condicións fixadas polo Servizo Provincial de Estradas
no seu informe de data 19 de outubro de 2007.
-Presentará unha garantía polo valor das obras de reposición dos bens
municipais afectados, por imposte de 23.761 €.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Imposto sobre construcións, instalacións e obras ( provisional):
4.752,31 €
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 60,00 €
-. Cartel indicador: 120,00 €
Total: 4.932,31 euros.
2.5. A D. JESÚS FERNÁNDEZ PARAMÁ, licenza para segregación e
agrupación das fincas nº 520-1 e 520-2 situadas en A Pedra, parroquia
de Recesende, segundo proxecto redactado polo arquitecto D. Ramón
Vieites Castiñeiras.
Expediente núm: 229.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado e a división, en
execución do planeamento vixente, executarase pola liña de separación
das distintas clases de solo que figuran nas normas subsidiarias.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.
2.6. A Dª. NÉLIDA TEO VILLASENÍN, licenza para segregación da finca
situada en Noenlles, parroquia de Cacheiras, segundo proxecto
redactado polo técnico D. Jesús Naveira Pequeno.
Expediente núm: 230.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
Total: 120 euros.
2.7. A D. CARLOS JAVIER PARAJÓ NAVEIRA, licenza para segregación da
finca situada na parcela 17 de A Igrexa, parroquia de Luou, segundo
proxecto redactado polo arquitecto D. Fernando Palomino Barba.
Expediente núm: 231.
Autorízase o solicitado coas seguintes condicións:
-Realizarase de acordo co proxecto presentado.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
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Total: 120 euros.
A) LICENZAS URBANÍSTICAS-PRIMEIRA OCUPACIÓN.
2.8.- Escrito asinado por D. MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ, en
representación de PROMOCIONES VAL DO CASAL S.L., de data 20.06.2007,
con rexistro de entrada no Concello núm. 5182, no que solicita licenza
de primeira ocupación.
Visto o informe do arquitecto municipal do 5 de novembro de 2007 e
demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda
conceder a D. MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ, en representación de
PROMOCIONES VAL DO CASAL S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN,
para unha vivenda unifamiliar aislada, construida na parcela 473-1 de
Insua, parroquia de Luou, segundo obras executadas en base á licenza
muncipal núm. 6/05, de data 10.01.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
2.9.- Escrito asinado por D. MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ, en
representación de PROMOCIONES VAL DO CASAL S.L., de data 20.06.2007,
con rexistro de entrada no Concello núm. 5180, no que solicita licenza
de primeira ocupación.
Visto o informe do arquitecto municipal do 5 de novembro de 2007 e
demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda
conceder a D. MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ, en representación de
PROMOCIONES VAL DO CASAL S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN,
para unha vivenda unifamiliar aislada, construida na parcela 473-2 de
Insua, parroquia de Luou, segundo obras executadas en base á licenza
muncipal núm. 7/05, de data 10.01.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
2.10.- Escrito asinado por D. MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ, en
representación de PROMOCIONES VAL DO CASAL S.L., de data 20.06.2007,
con rexistro de entrada no Concello núm. 5181, no que solicita licenza
de primeira ocupación.
Visto o informe do arquitecto municipal do 5 de novembro de 2007 e
demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda
conceder a D. MANUEL FERREIRA RODRÍGUEZ, en representación de
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PROMOCIONES VAL DO CASAL S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN,

para unha vivenda unifamiliar aislada, construida na parcela 473-3 de
Insua, parroquia de Luou, segundo obras executadas en base á licenza
muncipal núm. 8/05, de data 10.01.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
2.11.- Escrito asinado por D. ANTONIO NOYA PUMAR, en representación de
PROGAEYCO S.L., de data 10.12.2007, con rexistro de entrada no
Concello núm. 9560, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 17 de decembro de
2007 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda conceder a D. ANTONIO NOYA PUMAR, en
representación de PROGAEYCO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN,
para unha vivenda unifamiliar aislada, construida na parcela 345-6 de
Raxó, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 345/05, de data 14.11.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
2.12.- Escrito asinado por D. ANTONIO NOYA PUMAR, en representación de
PROGAEYCO S.L., de data 10.12.2007, con rexistro de entrada no
Concello núm. 9559, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 17 de decembro de
2007 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda conceder a D. ANTONIO NOYA PUMAR, en
representación de PROGAEYCO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN,
para unha vivenda unifamiliar aislada, construida na parcela 345-7 de
Raxó, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 346/05, de data 14.11.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
2.13.- Escrito asinado por D. ANTONIO NOYA PUMAR, en representación de
PROGAEYCO S.L., de data 5.10.2007, con rexistro de entrada no
Concello núm. 7336, no que solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 17 de decembro de
2007 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de
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Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda conceder a D. ANTONIO NOYA PUMAR, en
representación de PROGAEYCO S.L., a LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN,
para unha vivenda unifamiliar aislada, construida na parcela 345-8 de
Raxó, parroquia de Cacheiras, segundo obras executadas en base á
licenza municipal núm. 347/05, de data 14.11.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
2.14.- Escrito asinado por YAÑEZ Y PEMÁN S.L., de data 10.08.2007, con
rexistro de entrada no Concello núm. 5542, no que solicita licenza de
primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 17 de decembro de
2007 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda conceder a YAÑEZ Y PEMÁN S.L., a LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN, para dúas vivendas unifamiliares aisladas,
construidas na parcela 493 de Fixó, parroquia de Calo, segundo obras
executadas en base á licenza municipal
núm. 299/05, de data
4.10.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 180,00 €.
2.15.- Escrito asinado por D. ALFONSO PALLARES LEAL, de data
5.06.2007, con rexistro de entrada no Concello núm. 4021, no que
solicita licenza de primeira ocupación.
Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 5 de novembro de
2007 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda conceder a D. ALFONSO PALLARES LEAL, a LICENZA
DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para unha vivenda unifamiliar aislada,
construida en Cornide “Cacheiriño”, parroquia de Calo, segundo obras
executadas en base á licenza municipal
núm. 259/05, de data
19.08.2005.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 120,00 €.
2.16.- Escrito asinado por D. JOSÉ LUIS PALLARES RODRÍGUEZ, de data
4.07.2006, con rexistro de entrada no Concello núm. 5879, no que
solicita licenza de primeira ocupación.
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Visto o informe favorable do arquitecto municipal do 17 de decembro de
2007 e demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda conceder a D. JOSÉ LUIS PALLARES RODRÍGUEZ, a
LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN, para unha vivenda unifamiliar
aislada, construida na parcela 204 de A Póboa, parroquia de Cacheiras,
segundo obras executadas en base á licenza municipal núm. 140/92,
de data 7.07.1992.
A licenza outorgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo de terceiro.
Apróbanse as seguintes liquidacións:
-. Taxa pola expedición de licenzas urbanísticas: 90,00 €.
B) LICENZAS URBANÍSTICAS-DENEGACIÓN DE LICENZA.
2.17.- Visto o escrito asinado por D. DAVID PULLEIRO CAGIDE, en
representación de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES AIDO LUOU S.L., de
data 21.11.2007, con rexistro de entrada número 9128, no que solicita
licenza para segregación dunha finca situada en A Igrexa, parroquia de
Luou, segundo proxecto asinado polo arquitecto D. Antonio I. González
Gil.
Visto o informe desfavorable do arquitecto municipal do 17.12.2007 e
demais documentos obrantes no expediente, a Xunta de Goberno Local
por unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda
denegar a licenza solicitada, posto que a parcelación proposta non
cumpre as condicións establecidas no artigo 104 da Lei 9/2002
modificada pola Lei 15/2004, por ser unha carballeira de grandes
potenciais paisaxísticos e ambientais, provocando a segregación danos
irreparables sobre a mesma.
3º) LICENZAS DE APERTURA.
3.1.- Escrito de D. MARCELINO LEMA PIÑEIRO, de data 2.10.2007, con
rexistro de entrada no Concello núm. 7228, do 3.10.07, solicitando
licenza para o establecemento dun local destinado a oficina de servicios
inmobiliarios, en Cacheiras, Edificio Os Muiños, portal 4, baixo B.
Vistos, o proxecto redactado polo arquitecto técnico D. Oscar Botana
Pérez, visado polo colexio correspondente o 25.09.2007, a certificación
técnica de solidez e seguridade, asinada polo técnico D. Oscar Botana
Pérez de data 10.09.2007, o informe favorable da Delegación Provincial
da Consellería de Sanidade de data 3.12.2007, e demais documentación
obrante no expediente, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. MARCELINO LEMA PIÑEIRO a licenza para o
establecemento dun local destinado a oficina de servicios inmobiliarios.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por
importe de: 132,81 euros.
LICENZAS DE APERTURA-RAMINP DEFINITIVA.
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3.2.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. FERNANDO MADRIÑAN
VÁZQUEZ, en representación de POMPAS FÚNEBRES REUNIDAS S.A., con
CIF/NIF: A-15.025.182 (expte. 16/93), para licenza de apertura dun
local destinado a tanatorio, en Montouto, parroquia de Cacheiras, e
dada conta do informe favorable emitido pola Delegación Provincial da
Consellería de Sanidade do 22.10.2007 e da acta de comprobación de
data 13.12.2007 redactada polo arquitecto municipal e o arquitecto
técnico municipal e asinada polo representante da empresa D.
Fernando Madriñan Vázquez para o inicio da actividade; a Xunta de
Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a POMPAS FÚNEBRES REUNIDAS S.A., a licenza definitiva
para apertura dun local destinado a tanatorio.
2º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e
efectos.
3.3.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. VICTOR MÉNDEZ ANTA,
en representación de NÚÑEZ GALICIA S.A., con CIF/NIF: A-15.037.278
(expte. 19/96), para licenza de apertura dun local destinado a taller
concesionario oficial de venta e reparación de automóbeis, en Galanas,
parroquia de Calo, e dada conta do informe favorable emitido pola
Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 8.11.2007 e da
acta de comprobación de data 13.12.2007 redactada polo arquitecto
municipal e o arquitecto técnico municipal e asinada polo representante
da empresa D. Victor Méndez Anta para o inicio da actividade; a Xunta
de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que legalmente a
compoñen, acorda:
1º) Conceder a NÚÑEZ GALICIA S.A., a licenza definitiva para apertura
dun local destinado a concesionario oficial de venta e reparación de
automóbeis.
2º) Aprobar a liquidación complementaria dos dereitos devengados polo
expediente por importe de: 25.600,82 euros.
3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e
efectos.
3.4.- Visto o expediente instruido ó efecto por D. ROBERTO CONDE
SALGADO, con CIF/NIF: 44.828.347-J (expte. 2/07), para licenza de
apertura dun local destinado a cafetería, en Pontevea, Edificio Ponte
Pequena, parroquia de Reis, e dada conta do informe favorable emitido
pola Delegación Provincial da Consellería de Sanidade do 26.11.2007 e
da acta de comprobación de data 13.12.2007 redactada polo arquitecto
municipal e o arquitecto técnico municipal e asinada polo representante
da empresa D. Roberto Conde Salgado para o inicio da actividade; a
Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis membros que
legalmente a compoñen, acorda:
1º) Conceder a D. ROBERTO CONDE SALGADO, a licenza definitiva para
apertura dun local destinado a cafetería.
2º) Aprobar a liquidación dos dereitos devengados polo expediente por
importe de: 38,57 euros.
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3º) Que se notifique este acordo ao interesado para o seu coñecemento e
efectos.
4º) DEVOLUCIÓN DE AVAIS.
4.1. Dada conta do escrito asinado por D. José Conde Barcia, en
representación de “2000 Joscon Construcciones S.L.”, con rexistro de
entrada número 9.518, de 07.12.2007, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada polo importe de 1.766,91 Euros,
presentada como garantía do concurso para a adxudicación das obras
de “Adecuación do local destinado a Mediateca sito na Urbanización
Mirasol, A Ribeira, Cacheiras”, e visto o informe favorable de
Intervención de data 11.12.2007, a Xunta de Goberno Local por
unanimidade dos seis membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de
1.766,91 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a
Intervención para a cancelación da fianza.
4.2. Dada conta do escrito asinado por D. Enrique Martínez Cao, en
representación de “Martínez Montes e Hijos, S.L.”, con rexistro de
entrada número 9490, de 05.12.2007, no que solicita que lle sexa
devolta a fianza que ten depositada polo importe de 2040,00 Euros,
presentada como garantía definitiva da obra de “Saneamento e
abastecemento en Espasande”, e vistos os informes favorables do
director da obras, de data 30.11.2007 e de Intervención de data
13.12.2007, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seis
membros que legalmente a compoñen, acorda:
1º) Autorizar a cancelación da fianza constituida por importe de
2040,00 Euros.
2º) Notificar este acordo ó interesado con devolución do expediente a
Intervención para a cancelación da fianza.
5º) PROPOSTAS DA ALCALDÍA.
5.1. SUBMINISTRO CAMIONETA SERVIZO DE OBRAS.
O Alcalde – Presidente informa aos membros da Xunta de Goberno local
que transcorreu o prazo de dez días hábiles para a presentación das
plicas para o subministro de vehículo camioneta para o servizo de obras
sen que conste no rexistro de entrada do Concello de Teo que se
presentase oferta algunha por parte das tres empresas suficientemente
capacitadas invitadas a participar ó tratarse dun contrato por
procedemento negociado sen publicidade.
Así, os membros da Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
presentes acordan:
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1º.- Declarar deserto o procedemento negociado sen publicidade para o
subministro de vehículo camioneta para o servizo de obras.
2º.- aprobar os novos pregos da contratación do subministro de
vehículo camioneta para o servizo de obras, tanto o de cláusulas
administrativas como o de prescricións técnicas, por procedemento
negociado sen publicidade, autorizar o gasto, e abrir a licitación por
prazo de dez días con invitación a alomenos tres empresas capacitadas.
5.2. MODIFICACIÓN CONTRATO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL.
O Alcalde –Presidente expón ante os membros da Xunta de Goberno
Local que en data 2 de outubro de 2007 co nº 7204 tivo entrada no
rexistro xeral do Concello de Teo escrito da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible ao que se achega a Resolución de
17 de setembro de 2007 da Dirección Xeral de Desenvolvemento
Sostible, pola que se establecen os requisitos para declarar a exclusión
do sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de
Teo aos requisitos do art. 7 da Lei 9/2006, de 28 de abril, de Avaliación
Ambiental Estratéxica.
Na Resolución faise constar expresamente, nos antecedentes de feito,
que “(…) con data 4 de agosto de 2006 a Dirección Xeral de
Desenvolvemento Sostible enviou unha carta ó Concello de Teo no que
informaba da entrada en vigor da Lei 9/2006 indicando que o PXOM
deste Concello debería adaptarse aos requerimentos da citada Lei”.
Tamén cita que “con data 7 de novembro de 2006 nº de rexistro 21.797
tivo entrada nesta Consellería a solicitude de inviabilidade do
sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Teo
ós trámites previstos no artigo 7 da Lei /2006 de 28 de abril, así como
as alegacións do Concello motivando dita petición.
Así, continúa dicindo a Resolución que “ponderadas e analizadas as
circunstancias do PXOM do concello de Teo aprobado provisionalmente o
26 de marzo de 2007, á vista do nivel de integración que a protección de
medio ambiente pode acadar co PXOM, dos bens xurídicos e intereses
públicos que hai que protexer, tendo en conta o proceso de participación
pública realizado e á vista dos custos económicos e sociais que se van a
producir” a Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible resolveu “ para o
non sometemento do PXOM do Concello de Teo aos trámites previstos nos
artigo 7 da Lei 9/2006 de 28 de abril deberanse cumplir os seguintes
requisitos:
1.(…)
2. Farase unha proxección demográfica acorde coa dinámica poboacional
e non en función do número de vivendas que se poden facer no solo
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reservado a tal efecto. A oferta de solo urbanizable de uso residencial
axustarse á citada proxección demográfica coa finalidade de non facer un
consumo abusivo do solo, sendo este un recurso limitado e limitante que
debe ser xestionado con criterios de sustentibilidade actual e futura.
3. deberá clasificarse como solo rústico de protección de augas, como
mínimo, a zona de policía de tódolos cursos fluviais (unha franxa de 100
m a cada beira), tanto nos libres comonos canalizados. A reducción
desta franxa de protección, tal como se contempla en varios cursos de
auga no PXOM, deberá xustificarse e contar coa aprobación do organismo
Augas de Galicia.
4. Posto que as zonas de expansión de núcleo rural non pode ocupar a
zona de policía dos cursos fluviais (100m) deberán clasificarse tódolos
terreos que figuren como expansión de núcleo rural situados en zona de
policía como solo rústico de protección de augas. Así mesmo, no caso de
manterse a clasificación de urbanizable na franxa de policía, deberá
xustificarse suficientemente e con criterios de sustentabilidade esta
ocupación e solicitarse a autorización pertinente a Augas de Galicia. Por
outra banda, tódolos solos clasificados como urbanos ou urbanizables
que invadan terreos inundables quedarán fora desa clasificación
pasando a ser solo rústico de protección de augas. Neste senso, porase
especial atención nos terreos clasificados como urbano no lugar de
Pontevea que se atopan nas zonas de inundación dos ríos Santa Lucía e
Ulla, pois a súa consolidación agravaria as inundacións que ano tras ano
padece este núcleo. Así mesmo, apliarase esta restricción de usos, tendo
que clasificarse como solo rústico de protección de augas, a calquera
outro sector do Concello que se vexa afectado por inundacións periódicas
ou que poida verse afectado considerablemente por algunha crecida
esporádica.
Así, á vista de todoo anterior a Resolución remata dicindo:
“para continuar co procedemento de declaración de inviabilidade, o
Concello de Teo deberá remitir a esta Dirección unha copia completa da
versión modificada e aprobada do PXOM, en formato papel e dixital, a
fin de proceder á comprobación do cumprimento dos requisitos
establecidos neste documento”.
Así, continúa o Alcalde exponiendo que é intención do
goberno
municipal levar a cabo a modificación do contrato vixente de asistencia
técnica dos traballos de redacción do Plan Xeral do Concello de Teo
asinado en maio de 2001 e modificado por primeira vez o un de
setembro e 2004, para dar cumprimento á Resolución da Dirección
Xeral de Desenvolvemento Sostible de 17 de setembro de 2007”
Coa modificación contractual que se quere impoñer, o contratista
“OFICINA DE PLANEMAENTO S.A.” quedará obrigado á elaboración de
todas as actuacións necesarias e redacción de todos os documentos
oportunos para poder levar a cabo o non sometemento do PXOM de Teo
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aprobado provisoriamente o 26 de marzo de 2007 aos trámites previstos
no art. 7 da Lei 9/2006 de Avaliación Ambiental Estratéxica.
O importe dos traballos que se queren contratar están valorados en
47.411,19 euros (CORENTA E SETE MIL CATROCENTOS ONCE CON
DEZANOVE EUROS) IVE incluído.
O Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións Públicas
RD.LEX 2/2002 establece a posibilidade de modificar os contratos
administrativos por necesidades novas ou causas imprevistas e, a
entrada en vigor dunha Lei como é a 9/2006 de 28 de abril, e a
necesidade de redactar os traballos para excluir ao PXOM de Teo do
sometemento aos trámites do art. 7 da antedita Lei, considerase
legalmente causa de modificación de contrato de conformidade co
disposto no art. 101 (consta no expediente informe favorable da
secretaría municipal de data 14 de decembro de 2007)
Así, á vista de todo o anterior a Xunta de Goberno Local acorda por
unanimidade dos seus membros modificar por segunda vez o contrato
de redacción do PXOM asinado con OFICINA DE PLANEAMENTO
establecendo as seguintes cláusulas:
1º.-Os

traballos

de

asistencia

técnica

teñen

por

obxecto

a

elaboración de Informe sobre os requisitos para a declaración de
inviabilidade do trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica do Plan
Xeral Municipal do Concello de Teo e posterior elaboración da
Documentación Urbanística (Texto Refundido)

que incorpore as

correccións do Plan Xeral que disto se deriven, en resposta á
Resolución da Consellería de Medio Ambiente de data 17.09.2007
para a cumprimentación das esixencias derivadas da entrada en
vigor da Lei 9/2006 de 28 de abril, con posterioridade á conclusión
dos traballos de redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal, á
súa aprobación inicial e mesmo á conclusión do trámite de
información pública.
. Contido dos traballos.

Para a cumprimentación dos requisitos establecidos na Resolución
emitida pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, procede a
elaboración dun “Informe técnico que comprende as xustificacións
requiridas e as proposicións sobre a concreción das correccións
derivadas da Resolución”, para a súa valoración municipal e mesmo
do órgano ambiental; seguida da elaboración do “Documento
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Urbanístico da versión modificada dos aspectos do PXOM afectados
pola Resolución”, para a súa remisión á Dirección Xeral de
Desenvolvemento

Sostible

para

os

efectos

de

culminar

o

procedemento de declaración de inviabilidade. O “Informe Técnico
que comprende as xustificacións requiridas e as proposicións sobre a
concreción das correccións derivadas da Resolución” no que respecta
aos requisitos para a declaración de inviabilidade do trámite de
Avaliación Ambiental Estratéxica do Plan Xeral de Ordenación
Municipal do Concello de Teo terá o seguinte contido:
1. PROXECCIÓN DEMOGRÁFICA E CAPACIDADE DO PLAN XERAL
- Avaliación das previsións do crecemento demográfico municipal.
- Análise da demanda de vivenda esperada.
- Xustificación das previsións en relación á capacidade do Plan
Xeral Municipal de Ordenación.
2. O SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS
- Delimitación do ámbito do solo rústico de protección de augas.
- Xustificación da redución da franxa de protección.
- Correccións propostas.
3. A ZONA DE POLICÍA DE AUGAS, OS NÚCLEOS RURAIS E O SOLO
URBANIZABLE
- As zonas de expansión de núcleo rural no ámbito da zona de
policía de augas.
- Criterios de sustentabilidade na zona de policía nos ámbitos de
solo urbanizable.
- Correccións propostas.
4. OS TERREOS INUNDABLES E A CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA
- Análise da incidencia dos terreos inundables nas cualificacións
urbanística.
- Correccións propostas.
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5. INCIDENCIA

DAS

CORRECCIÓNS

PROPOSTAS

NOUTRAS

DETERMINACIÓNS DO PXOM
“Documento urbanístico da versión modificada dos aspectos do
PXOM afectados pola Resolución” incluirá as correccións derivadas
da resolución á vista do Informe Técnico e das consultas realizadas
no órgano ambiental, con expresión nos seguintes documentos do
PXOM:
- Memoria de Ordenación.
- Normativa Urbanística.
- Estratexia de Actuación e Estudo Económico.
- Planos de Ordenación.
2º.- importe dos traballos se valoran en de 47.411,19

euros

(CORENTA E SETE MIL CATROCENTOS ONCE CON DEZANOVE
EUROS) IVE incluído.
3º.- Os traballos deberán ser elaborados no prazo dun mes para o
informe técnico dende a sinatura desta modificación do contrato e
tres meses dende a sinatra do contrato para a elaboración do
“Documento Urbanístico da versión modificada dos aspectos do
PXOM afectados pola Resolución”(Texto Refundido)
4º.- O pagamento do prezo dos traballos obxecto desta modificación
contractual se levará a cabo no intre en que se resolva pola Dirección
Xeral de Desenvolvemento Sostible a exclusión do Concello de Teo
aos trámites do artigo 7 da lei 9/2006 de 28 de abril.
5º-.- Da modificación contractual aprobada se lle dará audiencia ao
contratista, OFICINA DE PLANEAMENTO, por prazo de tres días.
6º.- En caso de mutuo acordo o contratista deberá presentar unha
garantía adicional do 4% do importe de adxudicación dos traballos,
esto é de 1896,45 € (o 4% de 47.411,19 €) no prazo de quince dias
dende a aceptación da modificación contractual e previa a súa
formalización.
7º.- a modificación contractual queda sometida
suspensiva de crédito adecuado e suficiente.

a

condición

Por outro lado e resultando que segundo alegacións do contratista, as
fases de pagamento dos traballos contratados se consideran moi
lesivas para os seus intereses pois de conformidade coa modificación
aprobada pola Xunta de Goberno Local de 1 de setembro de 2004
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(sumado o pendente de facturar a esa data e o importe da modificación
do contrato, por necesidades de adaptación do documento á Lei 9/2002
de 30 de abril (LOUGA),) dos 189.090,41 procedíase ao pagamento da
seguinte maneira
-entrega documento para aprobación inicial
60%---------------113.454,25€
-trala aprobación definitiva do Plan
40%----------------75.636,16€
Na actualidade os 113.454,25 xa están facturados pois o documento do
PXOM xa foi aprobado inicialmente en decembro de 2005.

Entende o contratista que dende a aprobación inicial do documento en
decembro de 2005 ata a aprobación definitiva son moitos os traballos
que teñen que realizarse, dende contestar todas as alegacións
presentadas na fase de información pública posterior á aprobación
inicial, estudiar todos os informes sectoriais e facer as correccións no
texto aprobado inicialmente que sexan pertinentes, preparar a
documentación para a aprobación provisional polo Concello…
Entendendo esta Alcaldía que non existe impedimento legal para
modificar as fases de pagamento
por consta así en informe de
Secretaría de data 14 de decembro de 2007. a Xunta de Goberno Local
acorda por unanimidade dos seus membros:
1º.- prorratear os 75.636,16 € da seguinte maneira :
18909,04 €………………coa presentación
aprobación provisional (xa abonados)

do

documento

para

a

18909,04 €………………..coa certificación da aprobación provisional
18909.04 €………………….coa aprobación definitiva
18909,04 €………………….coa publicación íntegra do texto do PXOM no
Boletín Oficial da Provincia.
2º.- que se lle notifique tal acordo á empresa contratista
5º.3 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL
Os membros da Xunta de Goberno Local, en representación do Concello
de Teo, ante a notificación efectuada pola Consellería de Medio Rural
(rexistro de entrada nº 9712, data 13 de decembro de 2007) de realizar
con cargo aos seus ornamentos as obras de infraestructura rural
consistentes en camiño de Cornide (Calo) Camiño de Chves (Lucí) e
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Camiño de ChavesII (Luci) e outros, manifesta a súa aceptación á
execución das mesmas en réxime de cooperación e comprométese a:
1º.-Poñer a disposición da Consellería de Medio Rural,

libre de cargas

e gravames todos os terreos necesarios para a normal execución das
obras, así como os correspondentes permisos e autorizacións necesarias
para levar adiante as mesmas.
2º.-Renunciar a calquera clase de tributo ou taxa por mor das obras
3º.-Continuar asumindo, despois da recepción das obras e previa
comunicación dos órgano da Comunidade Autónoma, a súa explotación,
mantenemento e conservación.
4º.- facultar ao Alcalde – Presidente para a sinatura do correspondente
convenio de cooperación

5.4º

APROBACIÓN

EXPEDIENTE

CONTRATACIÓN

OBRA

DE

ADECUACIÓN DO ENTORNO DA IGREXA DE SAN MARTIÑO E RÚA DE
FRANCOS ATA A PONTE MEDIEVAL.

Á vista da providencia de Alcaldía de data 13 de novembro de 2007 na
que considerando que o Concello de Teo forma parte do Proxecto
Traslatio, que implica a percepción de fondos do patrimonio cultural do
camiño

portugués,

que

transcurre

polo

termo

municipal

e,

considerando que no Orzamento Municipal de 2007 xa se incluía unha
partida destiñada a dito fin, se ordeou a tramitación do expediente
para a contratación mediante concurso das obras de Acondicionamento
do entorno da igrexa de San Martiño e Rúa de Francos ata a ponte
medieval, por procedemento de urgencia reducindo os prazos a metade.

Redactados os pregos de cláusulas e emitidos os informes preceptivos.
Retido crédito por importe de 119.561,19€ na partida presupostaria
451/61101/01

A Xunta de goberno Local por unanimidade dos seus membros acorda:
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1º.- Aprobar o proxecto de adecuación do entorno da igrexa de San
Martiño e Rúa de Francos ata a Ponte medieval
2º.-Aprobar o expediente de contratación das obras de adecuación do
entorno da Igrexa de San Martiño e Rúa de Francos ata a Ponte
Medieval.
3º.-Que se publique no BOP e no DOGA para abrir a licitación, por
concurso, procedemento de urx encia.

6º) ROGOS E PREGUNTAS.
Non se formulan rogos e preguntas.
Sendo as quince horas dase por rematada a sesión da que eu,
secretaria, estendo acta que asina comigo o Sr. Alcalde-Presidente.

Teo, 17 de decembro de 2007
O ALCALDE

Martiño Noriega Sánchez

A SECRETARIA

Cristina Castro Fuentes
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